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Важливою метою економічної реформи, що про-
водиться державою в аграрній сфері економіки,  
є досягнення гарантованого задоволення потреб 

населення країни продуктами харчування в обсязі і 
якості, достатніми для нормального фізичного розви-
тку нації. Виконуючи ці функції, держава застосовує 
методи регулювання попиту і пропозиції на макрорівні, 
не обмежуючи дії механізму саморегулювання на рів-
ні підприємств і організацій, між якими здійснюється 
товарно-грошовий обмін. У цих умовах центри господа-
рювання все більше переміщуються на рівень регіонів, 
економічна самостійність яких повинна зростати.

У даний час, у зв’язку з переходом в країні на но-
вий етап ринкового реформування, необхідні зміни еко-
номічних і соціальних відносин, які зачіпають основи 
управління розвитком регіональних суб’єктів господа-
рювання. Основним завданням функціонування регі-
ональних суб’єктів є створення умов для стабільного 
економічного розвитку господарюючих суб’єктів агро-
промислового комплексу, діючих на території регіону, 
підтримання необхідного рівня життя і соціального за-
безпечення населення, вирішення екологічних проблем. 
При цьому чітко визначилася необхідність створення 
агропромислових формувань кластерного типу, в яких 
знижується ризик інвесторів і відкривається можли-
вість нових форм співробітництва суб’єктів інтегрова-
них формувань. Створення кластерів обіцяє вигоди як 
для первинних сільськогосподарських товаровироб-
ників, так і для переробних, торгових, обслуговуючих і 
сервісних підприємств, створює умови для виробничо-
фінансового співробітництва.

У багатьох країнах кластерна політика виявила-
ся ефективною альтернативою традиційній економіч-
ній політиці в умовах переходу суспільства від стадії 
індустріального розвитку до більш досконалих форм 
економічної організації, виникаючих сітьових ефектів 
в наростаючих процесах глобалізації. Прийнятий Єв-
рокомісією в Брюсселі «Маніфест кластеризації ЄС» і 
«Європейський кластерний Меморандум», підписаний 
країнами – членами ЄС в Стокгольмі визначили клас-
терний розвиток за основний механізм підвищення кон-
курентоспроможності країн і позначили даний процес 
як пріоритет виконання національних програм рефор-
мування економіки.

У рамках проблематики формування кластерних 
систем інтегрованих формувань особливу увагу при-

вертають роботи М. Портера, присвячені кластерам 
[1, 2]. Сьогодні кластерна модель використовується як 
елемент обґрунтування зміцнення конкурентоздатно сті 
економіки регіону та метод просторового розвитку ре-
гіональних формувань. З цих позицій різноманітні орга-
нізаційні і економічні аспекти кластерної проблеми ана-
лізуються в роботах А. Маршала, Ф. Перру, М. Енрайта, 
М. Войнаренко, В. Геєця, В. Дубницького, О. Зінченко,  
С. Соколенко. 

Під кластером М. Портер розуміє групу геогра-
фічно сусідніх взаємопов’язаних компаній і пов’язаних 
з ними організацій, діючих у певній сфері, характерні 
спільністю діяльності і взаємно доповнюють один од-
ного [1, с. 207]. Тобто, кластер в загальноекономічному 
понятті являє собою групу географічно локалізованих 
взаємопов’язаних компаній – виробників, постачаль-
ників, інфраструктурних фірм, науково-дослідних цен-
трів, вузів та інших організацій, взаємно сприяючих у 
досягненні конкретного господарського результату і 
підсилюючих конкурентні переваги окремих компаній і 
кластеру в цілому за рахунок забезпечення синергічного 
ефекту. Значною мірою підвищений інтерес до кластерів 
пов’язаний з тим, що в економічній літературі сьогодні 
сформувалася точка зору, відповідно до якої вертикаль-
на інтеграція фірм не відповідає вимогам глобалізації і 
спеціалізації суспільного виробництва. 

Процес розвитку бізнесу і його організаційних 
структур об’єктивно зумовив появу сітьових 
форм об’єднань підприємств, як форми вирішен-

ня внутрішніх протиріч, іманентних унітарним, холдин-
говим і мультидивізіонним структурам. «Сітки є фунда-
ментальний матеріал, з якого нові організації будуються 
і будуть будуватися. Вони здатні формуватися і розпо-
всюджуватися, опираючись на інформаційну міць, що 
надається новою технологічною парадигмою» відмічає 
один з ідеологів інформаційної економіки М. Кастельс 
[3]. За його визначенням сітки – це гнучкі горизонталь-
ні управлінські структури, які функціонують за рахунок 
загальної ресурсної бази, в якій основним є інформа-
ційний ресурс, та забезпечують поєднання формаль-
них і неформальних методів координації і погодження 
діяльності фірм – учасників сітки. Сітки допомагають 
отримувати доступ до ресурсів партнера і досягати мак-
симального синергічного ефекту від їх використання.  
У загальноекономічному розумінні кластер уявляє со-
бою групу географічно локалізованих взаємнопов’язаних 
компаній – виробників, постачальників, інфраструктур-
них фірм, науково-дослідних центрів, вузів і інших ор-
ганізацій, взаємодоповнюючих один одного у досягненні 
конкретного господарського результату та підсилюючих 
конкретні переваги окремих компаній і кластера в ціло-
му за рахунок забезпечення синергічного ефекту. 
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Метою нашого дослідження є вивчення важливої 
риси кластера – територіальної локалізації підприємств, 
розміщених поблизу один одного. Ця властивість класте-
ра важлива тому, що кожне підприємство повин не мати 
можливість користуватися тими ресурсами, які локалі-
зовані на даній території і мають обмежену мобільність. 
По іншому ця властивість характеризується наявністю 
таких загальнодоступних ресурсів, як вид виробленої 
продукції, кваліфікована праця, наукова і освітня сфера і 
техніко-технологічний потенціал виробництва.

Більш конкретне дане дослідження передбачає вияв-
лення закономірностей просторового розміщення 
серед регіонів України виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції, що складає сировинну 
основу організації кластерної системи розвитку продо-
вольчого ринку країни. Інструментами для вирішення по-
дібних проблем служать економіко-математичні методи, 
зокрема методи економіко-статистичного аналізу. Засто-
сування сучасного інструментарію математичної статисти-
ки для наукового обґрунтування прийняття управлінських 
рішень базується на використанні комп’ютерної техніки і 
спеціальних комп’ютерних програм. 

Для дослідження кількісної ознаки взаємозв’язків, 
що виникають в процесі виробництва, застосовуєть-
ся регресійний і кореляційний аналізи. При цьому для 
аналізу відбираються фактори, про які є достовірна ста-
тистична інформація. Математичному моделюванню 
виробничих взаємозв’язків передує глибоке теоретичне 
дослідження економічних процесів і явищ. Детальний 
змістовний аналіз, виконаний на високому професій-
ному рівні, дає можливість отримати моделі, що мають 
економічний зміст і дозволяють виявити причинно-
наслідкові взаємозв’язки. Як правило, результативна 
ознака виражає результати виробництва, які визначають 
комплекс факторів, що спричиняють на результати як 
самостійний, так і сумісний з іншими ознаками вплив.

У нашому дослідженні припускається вирішити 
такі завдання:

1) вивчити вплив виділених основних факторів на 
виробництво сільськогосподарської продукції в цілому 
по сукупності адміністративних областей України за 
ряд років, протягом яких соціально-економічні законо-
мірності розвитку сільського господарства вважаються 
в певній мірі однаковими;

2) вивчити вплив тих самих факторів в групах 
областей відносно однорідних за рівнем економічного 
розвитку.

Як результативний показник прийнято валовий 
обсяг продукції сільського господарства в господар-
ствах всіх категорій, розглянутий в розрізі областей. Як 
фактори прийнято показники, що відображають важ-
ливі сторони виробничої діяльності областей. Якісний 
аналіз поставленої задачі та намагання дотримуватися 
вимог поданого в моделі кожного фактора тільки одним 
вимірювальним кількісним фактором дозволило віді-
брати сім рівнозначних факторів, які володіють певною 
незалежністю один від одного і одночасно мають тісний 
зв’язок з результативним показником.

В економіко-математичній програмі прийнято по-
значення:

x1 – валовий збір зерна, тис. т; x2 – валовий збір 
картоплі, тис. т; x3 – валовий збір овочів, тис. т; x4 – ва-
ловий збір цукрових буряків, тис. т; x5 – валовий збір 
соняшника, тис. т; x6 – поголів’я великої рогатої худоби, 
тис. гол.; x7 – поголів’я свиней, тис. гол.; Y – продукція 
сільського господарства в господарствах всіх категорій 
в порівняльних цінах 2005 р., млн грн.

Y є показником, що характеризує довготривалий 
вплив множини факторів на обсяг агропромислового 
виробництва по адміністративно-територіальній оди-
ниці, яка вивчається. Окремо розглядувані фактори 
спричиняють різноспрямований вплив на досліджува-
ний результативний показник, але в сукупності вони ви-
значають тенденцію формування показника Y. Основне 
завдання нашого економіко-статистичного досліджен-
ня полягає у виявленні і приданні кількісного вираженні 
зв’язку кожного із перерахованих факторів з Y.

Для дослідження комплексного впливу факторів 
застосовується множинна регресія, яка дає можливість 
побудувати модель з великим числом факторів при умо-
ві їх незалежності один від одного, а також визначається 
вплив кожного з них окремо та їх сукупний вплив на за-
лежний показник Y.

На першому етапі дослідження проведено аналіз 
впливу основних видів сільськогосподарської 
продукції на валовий обсяг продукції сільського 

господарства. Інформаційною базою для побудови ре-
гресійних розрахунків використано статистичну інфор-
мацію виробництва основних видів семи основних ви-
дів сільськогосподарської продукції та вартість валової 
продукції в порівняльних цінах 2005 р. в господарствах 
всіх категорій за 2001 – 2009 рр. (табл. 1).

Отримана за допомогою програми Mathcad 14 ре-
гресійна модель має вигляд:

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ,oY a a x a x a x a x a x a x a x= + − + + + + −
де а1, а2, ..., а7 – коефіцієнти регресії; а0 – вільний член.

Підстановка багаторічної фактичної статистичної 
інформації результатів виробничої діяльності сільсько-
господарських виробників по основних видах продукції 
(див. табл. 1) в програму дає коефіцієнти регресії за ви-
дами продукції: 

1 2 3

4 5 6 7

19,46 0,209 0,275 4,2
0,31 0,066 0,105 0,302 .

Y x x x
x x x x

= + − + +
+ + + −

Кожний з коефіцієнтів регресії даного рівняння ві-
дображає вплив певного виду продукції на формування 
обсягу валової продукції сільського господарства в порів-
няльних цінах 2005 року (Y). Україна має значні площі зе-
мель сільськогосподарського призначення, розташованих 
в різних природно-економічних зонах з різною земельною 
родючістю і мірою забезпечення вологою в період вегета-
ції рослин. У зв’язку з цим, відображаючи з допустимою 
точністю через коефіцієнти регресії закономірності фор-
мування обсягу валової продукції по країні, дане рівнян-
ням не дає можливості вирахувати реальний показник 
валової продукції по кожній окремо взятій області. 
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Відповідно до Вікіпедії [4] за кластероутворюю-
чими ознаками виділяють два види агломерації – гео-
графічну і галузеву. Ці критерії можуть характеризувати 
існуючі види кластерів. Як правило, кластери створю-
ються в певній галузі і функціонують в її межах. В «іде-
альному кластері» логістичні фірми і науково-дослідні 
установи пов’язані в одній галузі, до якої відносяться 
підприємства, яких вони обслуговують.

Подібне можна говорити і про географічне поло-
ження кластерів. Найчастіше кластери формуються в 
межах однієї країни і навіть одного регіону, у силу таких 
причин, як:  обмін знаннями, консолідований розвиток 
території, оптимізація транспортних витрат та інше.  
У роботі «Конкурентні переваги націй» М. Портер виділяє 
два підвиди кластерів: горизонтальний кластер – вза-
ємодія між підприємствами, що виробляють однаковий 
продукт і об’єднують зусилля для виходу на ринок; вер-
тикальний кластер – об’єднання фірм в межах єдиного 
ланцюга виробництва і реалізації кінцевої продукції.

З метою визначення пріоритетних галузей агро-
промислового комплексу, де вже склалися сприятли-
ві умови для формування агопродовольчих класте-

рів, нами проведено за допомогою програми Mathcad 
кореляційно-регресійний аналіз формування обсягів 
валової продукції залежно від структури виробництва 
семи основних видів продукції в розрізі областей Украї-
ни (табл. 2).

Групування областей за величиною коефіцієнтів 
регресії у формулі формування валового обсягу продук-
ції (Y) дало можливість виділити групи областей з вида-
ми продукції, перспективними для організації агропро-
довольчих кластерів. 

ВИСНОВОК
Як видно, найважливіша продовольча продукція – 

зерно, справляє найбільший вплив на формування за-
гального обсягу продукції в порівняльних цінах 2005 р. 
кожної області країни і має сформовані умови для клас-
терної системи організації виробництва. Коефіцієнт ре-
гресії по зерну в усіх областях має позитивне (плюсове) 
значення. Виробництво картоплі, овочів, молока, ялови-
чини і свинини у значних обсягах характерне для певної 
групи областей із природно-економічними та інфра-

Таблиця 1

Динаміка виробництва сільськогоподарської продукції та поголів’я тварин в господарствах всіх категорій України 
за 2001 – 2009 рр.

Види продукції Виробництво – млн т, млн голів

Зерно 39,7 38,8 20,2 41,8 30,0 34,3 29,3 53,3 46,0

Картопля 17,3 16,6 18,4 20,2 19,4 19,4 19,1 19,5 19,6

Овочі 5,9 5,8 6,54 6,96 7,29 8,0 6,84 7,96 8,34

Цукрові 

буряки 15,6 14,4 13,4 16,6 15,5 22,4 17,0 13,4 10,0

Соняшник 2,25 3,27 2,25 3,05 4,71 5,32 4,17 6,53 6,36

Поголів’я худоби 9,42 9,11 7,71 6,9 6,51 6,18 5,49 5,0 4,83

Поголів’я свиней 8,37 7,2 7,32 6,46 7,0 8,0 7,0 6,53 7,58

Валова продукція в порівняльних 
цінах 2005 р., млн грн 85,8 86,8 77,3 92,5 92,6 94,9 88,8 104,0 102,0

Таблиця 2

Регресійний вплив основних видів сільськогосподарської продукції на обсяги загального виробництва валової 
продукції в порівняльних цінах 2005 р. 

Інтервали (максимум мінімум) 
коефіцієнтів регресії: 

1 2... nY x x x= + +
Види продукції Області пріоритетного формування агропродовольчих 

кластерів

1 1,7 0,23x = − Зерно Усі області країни

2 3, 3,8 0,62x x = − Картопля, овочі
Полтавська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, 
Чернігівська, Волинська, Житомирська, Київська, Івано-
Франківська, Рівненська, Тернопільська

5 6, 3,9 0,19x x = − Молоко, яловичина
Полтавська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закар-
патська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Харківська, 
Дніпропетровська

7 5,76 0,59x = − Свинина
Вінницька, Київська, Донецька, Закарпатська, Харківська, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Миколаїв-
ська, Львівська, Харківська, Одеська
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структурними умовами, сприятливими для виробництва 
цих видів продукції. Тобто пріоритетне значення цих ви-
дів продукції на територіях виділених областей відпо-
відає характеристиці «точок зростання». Формування 
в них кластерів за рахунок синергічного ефекту сприя-
тиме підвищенню загального ефекту виробництва. В об-
ластях, де коефіцієнт регресії по даних видах продукції 
має мінусове значення, організації кластерної організації 
повинні передувати заходи відновлення виробництва. 
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Невизначені природнокліматичні умови та спе-
цифіка сільськогосподарського виробництва не 
дозволяють багатьом аграрним підприємствам 

здійснювати розширене відтворення у довгостроковій 
перспективі. Певного покращення ситуації можна було 
б досягнути завдяки опануванню сучасних технологій, 
що сприяють підвищенню продуктивності праці, та 
зростанню загальних обсягів виробництва, але це ви-
магає значних обсягів інвестицій, яких у агросфері не-
достатньо. Зважаючи на те, що можливості залучення 
сторонніх інвесторів у сільськогосподарське виробни-
цтво через високі ризики, тривалий операційний цикл 
та низький спекулятивний потенціал обмежені, аграрна 
сфера країни потерпає від інвестиційного дефіциту. Як 
наслідок, сільське господарство продовжує відставати 
від інших галузей господарського комплексу. 

Таким чином, одним із основних напрямків роз-
витку сільського господарства стає стимулювання про-
цесів агропромислової інтеграції сільгоспвиробників із 
переробниками, сервісними, комерційними та іншими 
промисловими підприємствами. 

Питанням пожвавлення інтеграційних процесів у 
аграрній сфері займалися Гітіномагомедова Х. М. [1], Гусен-
цова О. О. [2], Кайзер А. В. [5], Лаптєв О. Л. [3, с. 84 – 90], Мі-
ренкова Г. В. [2], Нікіфоров П. В. [4], Нікіфорова О. П. [4], Стад-
ник А. Т. [5], Целуйко І. Г. [5], Чернышева О. А. [6] та інші 
науковці. Було досліджено сутність, причини та наслідки 
інтеграційних процесів, розглянуто типи, структуру та 
управління інтеграційними об’єднаннями, водночас вплив 
інтеграції на інвестиційне забезпечення сільськогосподар-
ського виробництва потребує подальшого вивчення. 

Мета публікації – розглянути особливості агро-
промислової інтеграції в Україні, її переваги та рушійні 
сили; дослідити вплив агропромислової інтеграції на 
нвестиційні процеси у сфері сільського господарства.

Під агропромисловою інтеграцією ми розуміємо 
процес організаційного об’єднання сільськогосподар-
ських підприємств із промисловими товаровиробника-
ми чи сервісними установами, що має економічні моти-
ви та може відбуватися у різних організаційно-правових 
формах, а також наступні зміцнення та розвиток вза-
ємодії об’єднаних підприємств. За своєю суттю агро-
промислова інтеграція представляє собою вертикальну 
інтеграцію, завдяки чому її переваги полягають у заміні 
ринку шляхом створення підприємства, оскільки виро-
бляти самому дешевше, ніж купувати. До інших переваг 
відносяться такі:

 зв’язок у єдине ціле виробництва, переробки та 
торгівлі;

 оздоровлення фінансового становища підпри-
ємств та організацій агропромислового вироб-
ництва;

 збільшення можливості просування на ринок 
конкурентоспроможної продукції сільськогос-
подарських товаровиробників;

 подолання локального монополізму та витіс-
нення з обігу посередників;

 посилення ефективності протистояння інфля-
ційним процесам та спекулятивним діям тор-
гово-посередницьких структур при придбанні 
виробничих ресурсів та продажу кінцевої про-
дукції. 

Головний макроекономічний ефект агропромисло-
вої інтеграції полягає у покращенні фінансових умов від-
творення сільськогосподарської продукції на базі збіль-
шення частки сільськогосподарських виробників у су-
купних доходах від виробництва та реалізації продуктів 
харчування (і усунення відповідно накопичених дефор-
мацій в структурі роздрібної торгівлі продовольством). 

Внаслідок самоусунення державних органів від 
участі в регулюванні ринкових відносин між учасни-
ками ланцюга, який включав у себе виробництво сіль-
ськогосподарської сировини, її переробку та реалізацію 
продуктів харчування, підприємства опинилися у різ-
них умовах. Більш вигідним виявилось становище тих 
суб’єктів господарювання, що знаходились на кінцевих 
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