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петренко Н. О. Концептуальні підходи до стратегічного управління регіоном на основі використання просторово 
локалізованих аграрних економічних систем

Мета статті полягає в удосконаленні теоретичних і методичних положень кластерного підходу до формування просторово локалізованих 
систем аграрного сектора економіки України на регіональному рівні. На основі узагальнення відповідних теоретичних положень, виявлених осо
бливостей формування і розвитку просторово локалізованих систем з’ясовано, що, зароджуючись у вигляді зон економічного зростання, вони 
трансформувалися у кластерні та субкластерні форми. Визначено, що перспективною формою подальшого розвитку просторово локалізованих 
систем є формування субкластерних структур, які враховують сформовану спеціалізацію локалітетів, наявність відповідної інфраструктури, 
ресурсозабезпеченість. Можливість створення проекту щодо створення кластерного формування розглядалася на прикладі Центрального еко
номічного району. Сформульовано комплекс базових вимог до передбачуваного місця локалізації кластера. Зважаючи на результати дослідження, 
розроблено практичні пропозиції щодо стратегічного управління регіоном на основі розвитку кластерних формувань з використанням просто
рово локалізованих аграрних економічних систем.
Ключові слова: концепція, стратегія, управління, регіон, кластер, просторово локалізована система, агросфера.
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управлению регионом на основе использования пространственно 
локализованных аграрных экономических систем

Цель статьи заключается в совершенствовании теоретических 
и методических положений кластерного подхода к формированию 
пространственно локализованных систем аграрного сектора эко
номики Украины на региональном уровне. На основе обобщения со
ответствующих теоретических положений, выявленных особенно
стей формирования и развития пространственно локализованных 
систем установлено, что, зарождаясь в виде зон экономического 
роста, они трансформировались в кластерные и субкластерные фор
мы. Обозначено, что перспективной формой дальнейшего развития 
пространственно локализованных систем является формирование 
субкластерных структур, учитывающих сложившуюся специализа
цию локалитетов, наличие соответствующей инфраструктуры, 
ресурсообеспеченность. Возможность создания проекта по созданию 
кластерного формирования рассматривалась на примере Централь
ного экономического района. Сформулирован комплекс базовых тре
бований к предполагаемому месту локализации кластера. Исходя из 
результатов исследования разработаны практические предложения 
по стратегическому управлению регионом на основе развития кла
стерных формирований с использованием пространственно локали
зованных аграрных экономических систем.
Ключевые слова: концепция, стратегия, управление, регион, кластер, 
пространственно локализованная система, агросфера.
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of Region Using the Spatially Localized Agrarian Economic Systems
The article is aimed at improving the theoretical and methodical provisions 
of the cluster approach to development of the spatially localized systems of 
the agricultural sector of Ukrainian economy at the regional level. Based on 
generalizing the relevant theoretical provisions, the identified characteristics 
of formation and development of the spatially localized systems, it has been 
found that, originating in the form of economic growth zones, they have been 
transformed into clustered and subclustered forms. It has been indicated that 
a prospective form of further development of the spatially localized systems 
is formation of subclustered structures that take account of the established 
specialization of localities, appropriate infrastructure, resource availability. 
The possibility of creating a project of developing a cluster formation was 
discussed on the example of the Central Economic Area. A complex of basic 
requirements for the intended localization of the cluster has been formulat
ed. Proceeding from the results of the study, practical proposals for strategic 
management of region have been developed on the basis of development of 
cluster formations, using the spatially localized agrarian economic systems.
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Проведені в аграрних регіонах України ринкові 
перетворення спрямовані на системну реорга-
нізацію, модернізацію та інновацію економіки 

країни. Подолання просторових диспропорцій за рів-
нем виробничого потенціалу, вирішення соціально-еко-
номічних проблем агротериторій, формування багатоу-
кладної економіки, становлення її інститутів вимагають 
удосконалення підходів щодо просторової організації та 
розміщення елементів національної економіки, механіз-

мів взаємодії її суб’єктів у межах розвит ку просторово 
локалізованих систем.

До актуальних, на наш погляд, питань розвитку 
просторово локалізованих систем в агрорегіонах нале-
жить підвищення ефективності їх діяльності на основі 
формування різних кластерних утворень, які висту-
пають тим інституційним елементом, що відповідає 
вимогам сучасної економіки України. У зв’язку з цим, 
стосовно аграрного сектора економіки, пріоритетним є 
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розробка наукових питань, що стосуються вибору опти-
мальної форми кластерного формування, обґрунтуван-
ня просторової локалізації ймовірних кластерів, розпо-
ділу доходів між його учасниками, тощо.

Проблемам регіонального стратегічного управлін-
ня, функціонування та формування кластерних струк-
тур присвячені роботи: Антонової Н. [1], Бахматової Г. 
[1], Богатчик Л. [3], Бушуевої М. [2], Войнаренко М. [3], 
Герасимова А. [5], Гладіліна А. [5], Громова Е. [5], Дикого 
О. [4], Інрайта М. [11], Кетельса Ч. [12], Ліндквіста Г. [12], 
Маркіної К. [1], Портера М. [13], Скрипниченко Ю. [5]. 
Солвелла О. [12], Тарасенка В. [6], Чужикова В. [10] та 
ін. Однак питання щодо концептуальних підходів стра-
тегічного управління регіоном на основі використання 
просторово локалізованих аграрних економічних сис-
тем на даний час залишаються малодослідженими.

Мета статті полягає в удосконаленні теоретичних 
і методичних положень кластерного підходу до форму-
вання просторово локалізованих систем аграрного сек-
тора економіки України на регіональному рівні.

Нами було встановлено, що головною особливістю 
формування та розвитку просторово локалізова-
них систем як форми територіальної організації 

виробництва є те, що здійснення ринкових перетворень 
привело до плюралізму інституційних форм, утворен-
ня високодиверсифікованих структур інтеграційно-
корпоративного типу. Ретроспективний аналіз показує, 
що ідея їх створення реалізовувалася ще в період функ-
ціонування адміністративно-командної системи госпо-
дарювання. При цьому до особливостей формування і 
розвитку просторово локалізованих систем нами від-
несено той факт, що найчастіше критерії інтеграції та 
укрупнення формувалися не з економічних міркувань [9, 
с. 94], а у зв’язку з ідеолого-доктринальними позиціями 
політичного світогляду, що дозволило накопичити до-
свід розвитку просторово локалізованого системного 
утворення й освоєння нових територій [6, с. 87]. 

На основі узагальнення відповідних теоретичних 
положень і виявлених особливостей формування та 
розвитку просторово локалізованих систем [2; 3; 9–12], 
нами з’ясовано, що, зароджуючись у вигляді локальних 
«точок» або зон економічного зростання, вони транс-
формувалися в територіально-виробничі комплекси 
(ТВК) [4], а потім – за допомогою імплантування від-
сутніх інфраструктурно-інституційних компонентів –  
у різноманітні кластерні форми, які формуються вна-
слідок відокремлення структурних одиниць ТВК [7, с. 
198]. Вказане зумовлює необхідність побудови прин-
ципово нової системи регіонального, територіального 
та корпоративного управління, що забезпечує прояв 
агломеративного ефекту для задоволення зростаючих 
потреб економіки регіону. У зв’язку з цим виникає необ-
хідність визначення такої форми організації та розвитку 
просторово локалізованих систем, яка б консолідувала 
в собі високі конкурентні переваги, інноваційну орієн-
тованість і значний експансійний потенціал. При цьому 
методологічною основою вирішення різнопланових і 
багатоаспектних завдань нами було обрано теорію клас-
терів, що потребувала детального дослідження, зокрема 

трансформаційно-еволюційного процесу перетворення 
територіальних «точок» і зон економічного зростання в 
ТВК у різноманітні кластерні форми [5, с. 73].

Дослідження практики розвитку просторово ло-
калізованих систем проводилося на матеріалах Цен-
трального економічний району, де аграрний комплекс є 
одним з ключових і таким, що формує економічну скла-
дову регіону.

Проведений аналіз дав змогу подати аграрний 
сектор економіки регіону як мезоекономічну 
структуру, що виконує, окрім вирішення загаль-

новідомих народногосподарських завдань, функцію но-
сія кластерозабезпечуючих елементів. Беручи до уваги 
необхідність досягнення стійкого економічного зрос-
тання аграрного сектора економіки, підвищення ефек-
тивності його функціонування, а також відновлення ви-
робничих зв’язків і збільшення соціальної диверсифіка-
ції територій, нами було визначено, що перспективною 
формою подальшого розвитку просторово локалізова-
них систем є формування субкластерних структур, які 
враховують сформовану спеціалізацію локалітетів, на-
явність відповідної інфраструктури, ресурсозабезпече-
ність. Разом з тим, нами встановлено, що як передумови 
до формування кластера в аграрному секторі економіки 
виступають: сформований ринок землі; наявність само-
достатнього майнового комплексу; реалізація масштаб-
них регіональних програм.

На нашу думку, сучасне субкластерне формуван-
ня – це єдиний виробничо-господарський комплекс, що 
є сукупністю структурних ланок, пов’язаних певними 
економічними взаєминами, які базуються на конкрет-
них формах суспільного поділу праці, повному або част-
ковому об’єднанні виробничих ресурсів і спільно функ-
ціонують в межах локалітету на основі комерційних 
принципів і спеціально розробленого та встановленого 
для нього механізму господарювання.

Практична можливість створення проекту щодо 
створення кластерного формування розглядалась на 
прикладі Центрального економічного району. На почат-
ковому етапі необхідно обґрунтувати вибір просторової 
локалізації передбачуваного кластера, а тому нами за-
пропоновано відповідний методичний підхід, реалізація 
якого передбачає послідовне виконання таких дій: 

1) вивчення природно-кліматичного, просторово-
економічного, соціально- політичного становища місце-
вості, встановлення її спеціалізації; 

2) розробка, експертиза та остаточне формулюван-
ня основних вимог до проектованого місця локалізації. 
При цьому необхідно враховувати не тільки специфічні 
вимоги організації кластерів, а й особливості місцевих 
ринків робочої сили, товарів і послуг, що використову-
ються при функціонуванні кластерів. У ході проведення 
дослідження сформульовано комплекс базових вимог 
до передбачуваного місця локалізації кластера, зокрема: 
наявність відведених земельних ресурсів під виробни-
чу забудову; близькість транспортних комунікацій; від-
стань між об’єктами постачання, виробництва і збуту; 
вартість землі; наявність системи водопостачання та 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

ік
а

121БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

водовідведення; позитивний екологічний висновок від-
повідних наглядових служб;

3) виявлення територіальних особливостей діяль-
ності суб’єктів аграрного сектора регіону, що передба-
чає типологізацію районів за рівнем розвитку сільсько-
го господарства та величиною виробничо-економічного 
потенціалу рослинництва. Для проведення типологізації 
районів пропонується розробка єдиної системи оціноч-
них показників, що включає загальні індикатори розви-
тку агрогосподарства, а також показників виробничо-
економічного потенціалу галузі. Об’єктом дослідження 
було взято райони Черкаської та Кіровоградської облас-
тей Центрального економічного району. Кожен з них на 
початковому етапі характеризувався такими показника-
ми в розрізі зазначених груп за період 2012–2016 рр.: 

I група – загальні показники рівня розвитку гос-
подарства: х1 – чисельність працівників, зайнятих в 
агровиробництві (осіб); х2 – середньомісячна заробітна 
плата (грн); х3 – статутний капітал (тис. грн); х4 – інве-
стиції в основний капітал агрогосподарства району (тис. 
грн); х5 – амортизація основних засобів (тис. грн); х6 – 
заборгованість за кредитами (тис. грн); х7 – дебіторська 
заборгованість агровиробників району (тис. грн); х8 – 
питома вага простроченої дебіторської заборгованості 
(%); х9 – кредиторська заборгованість (тис. грн); х10 – 
питома вага простроченої кредиторської заборговано-
сті (%); х11 – валова продукція агрогосподарств району 
(тис. грн); х12 – витрати на виробництво продукції (тис. 
грн); х13 – субсидії з бюджетів усіх рівнів (тис. грн); х14 –  
розмір прибутку отриманого від реалізації продукції 
(тис. грн); х15 – питома вага збиткових господарств (%); 
х16 – рівень рентабельності виробництва та реалізації 
продукції агрогосподарств (%). 

II група – показники виробничо-економічного по-
тенціалу галузі: х17 – загальна посівна площа сільсько-
господарських культур (тис. га); х18 – посівна площа зер-
нових культур (тис. га); х19 – врожайність зернових куль-
тур (ц/га); х20 – врожайність в організаціях (ц/га); х21 –  
кількість зернозбиральних комбайнів на 1000 га посівів 
зернових (од.); х22 – внесено мінеральних добрив під усі 
агрокультури (тис. ц); х23 – внесено органічних добрив 
(тис. т); х24 – реалізовано продукції (тис. т) [3, с. 173].

Для отримання узагальнюючої рейтингової оцін-
ки було проведено багатовимірне порівняння територій 
району за усередненими значеннями оціночних показ-
ників I групи за останні 5 років із застосуванням методу 
евклідових відстаней [8, с. 57], результати чого пред-
ставлено в табл. 1.

Отримані результати свідчать про високу ефек-
тивність аграрної та сільськогосподарської діяльності 
в Центральному економічному районі: 10 районів (або 
45% від загальної чисельності) увійшли в групу, що ха-
рактеризується високим рівнем показників розвитку га-
лузі. Третю групу (з низьким рівнем розвитку) склали 6 
районів (20%) з рейтинговою оцінкою вище 10,001 бала. 
Результати порівняльного аналізу рейтингових оці-
нок Центрального економічний району за виробничо-
економічними показниками галузі за період 2012–2016 рр.  
показав, що лідерами за розмірами й ефективністю в 
галузі є райони, розташовані в північно-західній і цен-
тральній частинах району. Загалом у першу групу (з ви-
соким рівнем оцінювальних показників) увійшло 7 тери-
торій (або 26,7% від загальної кількості) з рейтинговою 
оцінкою до 6,000 балів;

4) обґрунтування варіантів просторової локалі-
зації субкластера з урахуванням розробленого списку 
вимог і результатами проведеної типологізації районів 
за рівнем розвитку агрогосподарства та величиною 
виробничо-економічного потенціалу його галузей, що 
істотно скорочує початкову кількість варіантів;

5) для розширеної характеристики відібраних ва-
ріантів передбачається збір додаткової інформації щодо 
соціального розвитку території, відповідного рівня аг-
рокультури, традицій, попиту тощо. З урахуванням зі-
браної інформації обирається конкретний район.

Кінцева апробація запропонованого методично-
го підходу до вибору просторової локалізації 
кластерів в аграрному секторі економіки регіону 

дозволила обґрунтувати доцільність створення регіо-
нального агропродуктового субкластера з виробництва, 
переробки та реалізації соняшнику та переробної про-
дукції на базі Жашківського району, де значну роль віді-
грає посів та вирощування цієї культури. 

Однак, як показали наші дослідження, до 2016 р. 
виробництво даного виду агропродукції в господар-
ствах Жашківського району значно скоротилося. При-
чинами цього є як скорочення посівних площ, зниження 
продуктивності, так і прибутковості виробництва.

Створення регіонального субкластера дозволяє 
оптимально пов’язати та координувати виробничо-
господарську діяльність усіх організацій і служб, які 
входять до його складу, об’єднати й узгодити їх еконо-
мічні інтереси і загалом підвищити ефективність госпо-
дарювання [1, с. 297]. Різноманітність форм власності 
та господарювання учасників створює основу для прак-

таблиця 1 

Розподіл районів відповідно до рейтингової оцінки рівня розвитку агрогосподарства в середньому за період 2012–2016 рр.

Рейтингова оцінка Рівень розвитку Район

до 9,0 Високий Знам’янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоархангельський, Звени-
городський, Золотоніський, Канівський, Тальнівський, Уманський, Христинівський

9,001 – 10,000 Середній Новоукраїнський, Олександрійський, Корсунь-Шевченківський, Маньківський, 
Монастирищанський, Черкаський, Чигиринський, Шполянський

більше 10,001 Низький Благовіщенський, Гайворонський, Голованівський, Городищенський, Драбівський, 
Жашківський

Джерело: авторська розробка.
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тичної реалізації різних механізмів економічних відно-
син [13, с. 78].

Крім того, нами виявлено додаткові передумо-
ви для формування агропродуктового субкластера в 
Христинівському районі. Це, перш за все, наявність 
потенційних кластероутвоюючих елементів, ресурсної 
бази та трудових ресурсів. Основою для майбутньо-
го субкластера є спеціалізація регіону, темп приросту 
продукції якої вище аналогічного темпу приросту ВНП. 
Крім того, район має сформовані коопераційні зв’язки, 
інформаційно-товарні ланцюжки, а також представляє 
потенційний інтерес для учасників субкластера.

Як показують дослідження, при цьому варіанті ор-
ганізації та розвитку просторово локалізованих 
систем буде реалізовано найбільш раціональний 

шлях постадійної спеціалізації, коли найбільш складна 
стадія виробництва продукції зосереджується на вели-
ких механізованих комплексах з прогресивною техно-
логією, а простіші та менш трудомісткі передаються ін-
дивідуальним підприємцям і господарствам населення. 
Це, своєю чергою, вимагає обґрунтування організацій-
ної архітектоніки регіонального агропродуктового суб-
кластера (рис. 1).

порядковий номер кварталу; j = 1, 2, ... n – вид продукції, 
що вироблена в межах субкластера.

У дослідженні введені такі обмеження щодо опти-
мізації виробництва соняшника та переробної продукції: 
 за обсягом виробництва та реалізації; 
 за витратами на переробку та обсягами пере-

робки; 
 за експортом; 
 за обсягом реалізованої продукції; 
 за витратами на висадження та вирощування; 
 за витратами на транспортування і реалізацію 

продукції;
 за загальними витратами на продукцію в рамках 

проектованого агропродуктового субкластера.
На підставі розробленої економіко-математичної 

моделі було розраховано величину прибутку, яку мо-
жуть отримати суб’єкти регіонального аграрного сек-
тора, беручи участь у діяльності субкластера в межах 
технологічного циклу з вирощування та переробки аг-
ропродукції.

Результати апробації моделі оптимізаційного пла-
нування виробничо-комерційної діяльності агропро-
дуктового субкластера з вирощування та переробки со-
няшнику представлено в табл. 2.
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Рис. 1. типологічний процес організації регіонального аграрного субкластера
Джерело: авторська розробка.

Для оцінки доцільності входження в кластер для 
суб’єктів аграрного сектора економіки нами розробле-
но економіко-математичну модель виробничо-комер-
ційних процесів, що проходять в ньому, яка враховує 
організаційну структуру, спеціалізацію та виробничо-
технологічні особливості функціонування проектовано-
го кластерного формування.

Цільова функція розробленої економіко-матема-
тичної моделі виражає максимум прибутку від реаліза-
ції соняшнику та переробної продукції за рахунок досяг-
нення максимально можливої рівноваги між ціною реа-
лізації готової продукції та сукупними витратами учас-
ників новоствореного субкластера на основі суб’єктів 
аграрного сектора економіки:

4 4

1 1 1
max,

n

ij c
i i i

R N I T
  

 
    
 
 

де N – кількість учасників субкластера, I – доходи учас-
ників субкластера від реалізації соняшника та продукції 
його переробки в i-тому кварталі; Tc – сукупні витрати 
учасників субкластера в i-тому кварталі; i = 1, 2, 3, 4 – 

Для формування субкластерів як форми розвитку 
просторово локалізованих систем в традиційно аграр-
них регіонах і створення передумов для їх сталого роз-
витку необхідний порядок реалізації розроблених мето-
дичних положень і рекомендацій.

У зв’язку з цим логічним завершенням досліджен-
ня, на нашу думку, є розробка алгоритму створення 
кластерів як форми розвитку просторово локалізованих 
систем аграрного сектора економіки регіону (рис. 2).

У ході проведення дослідження обґрунтовано ре-
комендації щодо розподілу прибутку між учас-
никами регіонального агропродуктового суб-

кластера. Спочатку погашається загальна сума витрат, 
пов’язаних з організацією діяльності та менеджментом, 
а потім частина прибутку розподіляється пропорційно 
між усіма учасниками, що функціонують в рамках суб-
кластера, відповідно до їх витрат на окремих етапах 
виробничого циклу, в результаті чого розрахунковий рі-
вень рентабельності всіх підприємств становить 38,2%.
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таблиця 2 

порівняльна оцінка ефективності діяльності агро підприємств

підрприємства –  
учасники субкластера

показники за формами діяльності

поза межами субкластера в межах субкластера

Дохід, 
тис. грн

прибуток, 
тис. грн

Рента- 
бельність, %

Дохід, 
тис. грн

прибуток, 
тис. грн

Рента-
бельність, %

ФГ «Дружба» 84763,5 –10547,5 –11,1 295059,8 81569,7

38,2

ТОВ «Агрофірма «Орадівка» 60809,7 4878,3 8,7 59597,8 16475,9

СГ ТОВ «Христинівка-овочі» 64993,4 13217,9 25,5 66511,1 18387,1

СТОВ «Верхнячка-Агро» 4026,2 752,0 23,0 4450,0 1230,2

СТОВ «Агросвіт» 26822,9 4280,0 19,0 55624,6 15377,5

ТОВ «Агро-Терра-2012» 1183,0 –1214,1 –50,6 8105,3 2240,7

Джерело: авторська розробка.

ВИСНОВКИ 
Формування субкластерів слід визнати перспек-

тивним напрямком організації та розвитку просторово 
локалізованих систем аграрного сектора регіональної 
економіки, що сприяє підвищенню ефективності діяль-
ності його учасників, а, отже, ослабленню соціально-
економічної напруженості в аграрних регіонах.

Беручи до уваги необхідність досягнення стійкого 
економічного зростання аграрного сектора економіки, 
підвищення ефективності його функціонування, а та-
кож відновлення виробничих зв’язків і збільшення со-
ціальної диверсифікації територій, перспективною фор-
мою подальшого розвитку просторово локалізованих 
систем, на нашу думку, є формування субкластерних 
структур, які враховують сформовану спеціалізацію ло-
калітетів, наявність відповідної інфраструктури, ресур-
созабезпеченість. 

Для формування субкластерів як форми розвитку 
просторово локалізованих систем у традиційно аграр-
них регіонах і створення передумов для їх сталого роз-
витку необхідний порядок реалізації розроблених мето-
дичних положень і рекомендацій.

Для впровадження та розвитку кластерних фор-
мувань в аграрному секторі економіки регіонів нами 
пропонується:

1. Використовувати авторський підхід до вибору 
просторової локалізації кластерів в аграрному секторі 
економіки регіону.

2. Застосовувати економіко-математичну модель 
виробничо-комерційних процесів проектованого регіо-
нального агропродуктового субкластера.

3. Використовувати алгоритм створення кластерів 
як форми розвитку просторово локалізованих систем 
аграрного сектора економіки регіонів.                  
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Визначення мети концепції кластерних
нововведень в традиційно аграрних регіонах

 

Формування дирекції та робочих
груп з реалізації концепції, визначення

центрів відповідальності

   
   

 

Визначення завдань, що реалізуються
на регіональному рівні управління за напрямками:

 

діагностика
«точок»

зростання
та передумов
кластерного
утворення

 стимулювання
прояву

та реалізації
кластерних

ініціатив
у регіоні

 

 
 

 
 

формування
кластерних

«ядер»
і кластерних

утворень

Визначення території та обґрунтування просторової
локалізації субкластерів

 

Визначення способу взаємопроникнення кластерного
нововведення («згори – вниз» або «знизу – вгору»)  

 

Формування структури кластера, механізму його
управління та переліку кластерних проектів

 
 

Формування страхового фонду для забезпечення
функціонування кластера

 
 

Визначення системи оцінки ефективності
функціонування кластера і формування системи

моніторингу його функціонування
 

 
Визначення термінів патронажу органами державної влади

та місцевого самоврядування кластера
 

Формування та поширення досвіду кластеризації
просторово локалізованих систем

 
 

розширення
просторових

характеристик
кластерів

Рис. 2. Алгоритм створення кластера як форми розвитку просторово локалізованої системи аграрного сектора  
на регіональному рівні

Джерело: авторська розробка.
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