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МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ
КЛАСТЕРІВ У
АГРОПРОМИСЛОВОМУ
СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Доцільність кластерної моделі
розвитку аграрного сектору економі!
ки (а з ним і сільської місцевості в ціло!
му) уже визначена і вивчається багать!
ма вітчизняними дослідниками (див.
наприклад [1], [2], [3]). В результаті
сьогодні Україна знаходиться на етапі
розуміння необхідності формування
аграрних кластерів.
Аналітичні роботи з формування
кластерів можна умовно згрупувати у
наступний алгоритм (рис.1).
Оскільки на сьогодні Україна зна!
ходиться лише на етапах наведеного
алгоритму, розглянемо їх детальніше.
На етапі пошуку територій з ознака!
ми кластерів використовується мате!
матико!статистичний методичний
апарат. Науковці Росії та України по!
шук можливих регіональних кластерів
здійснюють за допомогою співстав!
лення коефіцієнтів локалізації та
спеціалізації для кожного регіону.
Вітчизняні дослідники також обмежу!
ють пошук можливих кластерів дани!
ми двома коефіцієнтами (див.напр., 4).
Коефіцієнт локалізації розрахо!
вується як відношення питомої ваги
даної галузі в структурі виробництва
регіону до питомої ваги тієї ж галузі в
країні. Коефіцієнт спеціалізації регі!
ону у даній галузі визначається як
ɉɨɲɭɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ

Ɉɰɿɧɤɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ

Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ʀɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ
Рис. 1. Алгоритм формування
аграрних кластерів
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відношення питомої ваги регіону в
країні по даній галузі до питомої ваги
регіону у ВВП країни.
Відмітимо, що прийнятий у
західній практиці підхід, заснований
не на обсягах виробництва продукції
окремої галузі, а на кількості зайня!
тих, у вітчизняних умовах вбачається
не зовсім прийнятний, що обумов!
люється:
— значною диференціацією вико!
ристовуваних технологій. В Україні
одночасно використовуються як дуже
застарілі трудоємкі технології, так і
сучасні високоефективні, що не потре!
бують значних працевтрат;
— значною диференціацією видів
та розмірів підприємств. Одночасно
існують великі стагнуючі колишні кол!
госпи, на яких зареєстрована велика
кількість працюючих, та дрібні висо!
коприбуткові підприємства.
Розрахунок коефіцієнтів спеціал!
ізації та локалізації по регіонах Украї!
ни (відповідно до загальновикористо!
вуваного підходу) для овочевої галузі
за 2000—2005 рр. дав можливість по!
будувати діаграму розсіювання з ме!
тою визначення можливих регіональ!
них овочевих кластерів (рис. 3).
Як видно з даних рисунку, склад!
но виділити регіони, які б характери!
зувалися очевидним переважанням
досліджуваних коефіцієнтів. Умовно
виділивши певну групу значень, було
визначено, що відповідно до даної ме!
тодики потенційна наявність овочевих
кластерів має місце у Івано!Фран!
ківській та Львівській областях, які,
відмітимо, характеризуються не най!
вищими в Україні обсягами виробниц!
тва овочів. Слід зазначити, що ознаки
кластерів дані області почали прояв!
лятись з 2002 року, а отже цілком лог!
ічним є висновок про вагому роль у цій
тенденції функціонування оптового
овочевого ринку Шувар (Львівська
область). Отже, знов підходимо до
висновку про першочерговість каналів
збуту для розвитку виробництва
овочів.
Важливо також відмітити те, що
кластери починають формуватися не
"в регіоні", а навколо певного ядра. Це
ж відмічають і експерти одного з про!
ектів технічної допомоги ЄС: Кордо!
ни місцевих органів влади не можуть
використовуватися при визначенні
комерційних кордонів кластеру. Кор!

дони кластеру визначаються сучасни!
ми комерційними факторами, а не вчо!
рашніми політичними рішеннями. Кла!
стерний регіон повинен бути досить
малим, щоб відчувати себе громадою,
та в той же час досить великим, щоб
мати достатньо критичної маси для
вирішення ключових питань [6].
У найбільш грунтовних дослі!
дженнях наступним кроком у процесі
визначення кластеру є групування
ключових експортних промислових
секторів у попередні кластери.
Для визначення відносин між рег!
іональними галузями може викорис!
товуватися економічна модель "ви!
трати — випуск". Коли використову!
ються ці моделі на регіональному рівні,
можуть виникнути суперечності між
зв'язками в одному регіональному
кластері з іншим. Модель "витрати —
випуск" є циркуляцією товарів та по!
слуг між галузями промисловості, та!
ким чином показує відносини однієї
галузі з іншою. Це надає аналітику
можливість визначити кластери на ос!
нові процесу виробництва, групуючи
постачальників та споживачів товарів,
послуг та сировини.
Вимірювання взаємодії між ком!
паніями та побудови зв'язків може
брати за основу середній відсоток про!
дажів трьом найбільшим клієнтам, се!
редній відсоток закупівель, зроблених
найбільшими постачальниками та/або
порівняння частоти використання
інформації та джерел дослідження для
розробки продуктів. Ці кількісні вим!
ірювання не надають інформацію про
певні додаткові умови, що відносять!
ся до якісних аспектів кластерів.
Такий підхід є логічним, однак він
дає можливість визначити лише все
відносно сформований кластер, що не
є прийнятним для вітчизняного АПК,
адже необхідно виділяти саме по!
тенційні кластери.
Західні дослідники (див. напр. [7])
для виявлення кластерів використову!
ють коефіцієнт Джині, який дає мож!
ливість визначити, наскільки диверси!
фікований рівень певного параметру
по регіонах. Значення даного коефіц!
ієнта коливається від 0 до 1. Нульове
значення показника означає, що гос!
подарська діяльність (виробництво
продукту) в певній категорії розпов!
сюджена пропорційно серед регіонів
згідно з розміром (або кількості насе!
лення) кожного регіону. Значення по!
казника на рівні 1 вказує, що вся гос!
подарська діяльність (або виробницт!
во певного продукту) в межах кластер!
ної категорії сконцентрована в одно!
му регіоні. За оцінками фахівців Інсти!
туту стратегії та конкурентоспромож!
ності (на базі Гарвардської бізнес!
школи під керівництвом М.Портера),
про можливу наявність кластерів свід!
чить рівень коефіцієнта Джині, вищий
за 0,3.
Для оцінки можливої наявності
кластерів в овочевій галузі на рівні ок!
ремих областей України було здійсне!
но розрахунок даного показника за
період з 2000 по 20057 рік (табл. 1).
Як бачимо, рівень досліджуваного
коефіцієнта не дає можливості зроби!
ти висновки про наявність регіональ!
них кластерів у овочевій галузі Украї!
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ни. Відмітимо лише певну тенденцію до
концентрації виробництва овочів по
регіонах, про що свідчить зростання
показника протягом досліджуваного
періоду. Водночас точки концентрації,
які обумовлюють зростання показни!
ка, дана методика вказати не може.
Окремі дослідники, відчуваючи
обмеженість методичного інструмен!
тарію, прагнуть його розширити. Так,
Тарасова О. пропонує власний алго!
ритм виділення кластеру (рис. 3) та
набір аналітичних коефіцієнтів [8].
Даний набір включає наступні гру!
пи показників.
І група. Рівень спеціалізації еконо!
міки регіону:
1) коефіцієнт локалізації вироб!
ництва;
2) коефіцієнт галузевої спеціалі!
зації експорту;
3) коефіцієнт галузевої спеціалі!
зації імпорту;
4) коефіцієнт продуктивності еко!
номіки регіону;
5) коефіцієнт локалізації зайня!
тості;
6) коефіцієнт локалізації продук!
тивності праці.
ІІ група. Рівень розвитку малого
та середнього підприємництва:
1) коефіцієнт зайнятості в спіль!
ному підприємстві;
2) коефіцієнт локалізації продук!
тивності праці спільних підприємств
регіону.
ІІІ група. Рівень розвитку інвести!
ційної діяльності:
1) коефіцієнт локалізації інвес!
тицій в основний капітал за галузями
економіки;
2) коефіцієнт локалізації інозем!
них інвестицій;
3) коефіцієнт платоспроможності
регіону.
ІV група. Рівень імпорту / експор!
ту в економіці регіону:
1) коефіцієнт локалізації імпорту;
2) коефіцієнт локалізації експорту.
Однак даний набір показників доз!
воляє лише виявити адміністративні
області (райони), в яких певна галузь
відіграє важливу роль (формує знач!
ну частину доданої вартості, робочих
місць, залучає значну долю іноземних
інвестицій тощо). А це не обов'язково
є кластером, адже одне велике під!
приємство національного масштабу
при розрахунку даних коефіцієнтів
для області його розташування засві!
дчить наявність кластеру.
Отже, як бачимо, наявний методо!
логічний апарат є недостатньо ефек!
тивним для ідентифікації потенційних
кластерів (як у овочевій галузі, так і по
аграрному сектору України в цілому).
Формування кластерів відбувається
шляхом поступової концентрації ви!
робництва навколо певних ядер. Отже,
існує потреба в показнику, який не про!
сто ілюстрував би рівень диференціації
показників виробництва по районах, а
визначав тенденції концентрації вироб!
ництва (та рівня даної концентрації)
навколо певних конкретних ядер. Оче!
видно також, що вихідними даними для
розрахунку даного показника мають
бути статистичні масиви на рівні адмі!
ністративних районів, а не областей.
Проведене дослідження дало змо!
гу розробити спеціальний коефіцієнт
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Рис. 2. Діаграма розсіювання регіональних значень коефіцієнтів спеціалізації
та локалізації для овочевої галузі за 2000—2005 рр.

*побудовано автором за власними розрахунками на основі [5]

просторової концентрації виробницт! йонів і та j;
d imax, d i min — максимальна (мі!
ва, який розраховується за наступною
німальна) відстань від центру району і
методикою:
до іншого з усієї досліджуваної сукуп!
2

n
ності (1...n).
§ d imax ·
d imax
¸
K i 'loci  min  ¦ 'loc j  ¨
У результаті розрахунків одер!
¨ d ij ¸
di
j 1
жуємо значення для кожного району
©
¹
де Ki — коефіцієнт просторової з досліджуваної сукупності. Чим
більше (позитивне) значення даного
концентрації виробництва для і!го показника для і!го району, тим вищий
району, який характеризує рівень кон! рівень концентрації навколо нього ви!
центрації виробництва навколо і!того робництва. Тобто район з максималь!
району;
ним значенням можна розглядати як
'Loci — зміна коефіцієнта локалі! ядро потенційного кластеру. Для
зації для і!го району за період (опти! найбільш достовірних результатів
мально — рік);
пропонується:
'Locj — зміна коефіцієнта локалі!
1) здійснювати розрахунок за 3
зації для j!го району за період;
періоди;
dij — відстань між центрами ра!
2) розрахунок здійснювати по усій
Таблиця 1. Динаміка коефіцієнта Джині для регіонального виробництва овочів
в Україні

Ɋɿɤ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
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0,0325

0,0743

0,0560

0,0739

0,0889

0,0790

0,1768 0,1118

* розрахунки автора за даними [7]

Рис. 3. Алгоритм виділення кластера [8]
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сукупності адміністративних районів
в Україні. Чим дрібнішою є базова оди!
ниця досліджуваної сукупності (на!
приклад підприємство), тим точніші
будуть результати; до використання
на рівні адміністративних областей по!
казник є неприйнятним.
Відмітимо, що розроблена методи!
ка дуже легко реалізується у таблично!
му процесорі MS Eхcel, а отже не по!
требує значних витрат часу аналітика.
До основних переваг розробленої
методики можна віднести:
— показник є динамічним, а не ста!
тичним, оскільки свідчить не про на!
явний стан, а відображає тенденції;
— показник дає можливість не
лише оцінити ступінь концентрації
виробництва, а й виділити ядро, навко!
ло кого відбувається концентрація;
— показник дає можливість оціни!
ти, наскільки сильно виробництво
"підтягується" до ядра, а не лише долю
продукції, що виробляється у певно!
му радіусі навколо ядра потенційного
кластеру.
Методика розрахунку є наступ!
ною:
1) формуємо 2 масиви вихідних
даних: обсяги виробництва по районах
за кілька періодів та матрицю відста!
ней між центрами районів (рис. 4). Для
спрощення розрахунків використо!
вуємо відстані між географічними цен!
трами районів, а між адміністративни!
ми райцентрами. Для цього доцільно
використовувати спеціальні бази да!
них транспортних компаній. Так, для
проведення розрахунків у межах да!
ного дослідження ми використали
базу даних на сайті http://www.lardi!
trans.ru/distance/;
2) далі на основі вихідних даних та
наведеної вище формули здійснюємо
розрахунок шуканого коефіцієнту.
Отримуємо значення показника для
кожного з районів за 3 роки (табл. 2).
Результати розрахунків підтверди!
ли уже неодноразово виcловлені нами
гіпотези про вирішальну роль каналів
Таблиця 2. Розрахункові значення
коефіцієнтів просторової
концентрації виробництва овочів
в Чернігівській області
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Рис. 4. Масиви вихідних даних для розрахунку коефіцієнта просторової
концентрації виробництва овочів у Чернігівській області у MS Eхcel

збуту при розвитку плодоовочевого
виробництва. Як бачимо, у просторовій
структурі виробництва мають місце
значні трансформації, які, відмітимо,
чітко свідчать про його концентрацію
навколо певних ядер. Так, у 2005 році
спостерігалась концентрація вироб!
ництва навколо Борзнянського та Со!
сницького районів, оскільки саме у них
концентруються основні потужності з
переробки овочів у області.
У 2006 році ядра концентрації ви!
робництва в області змінилися. При!
чому, якщо територіально вони зсуну!
лися у незначній мірі, то принцип кон!
центрації змінився радикально: тепер
виробництво концентрується навколо
каналів збуту, якими є київський гур!
товий ринок "Фермер". Як бачимо, ви!
робники плодоовочевої продукції до!
волі гнучко реагують на зміну ринко!
вої ситуації. Такі тенденції у концент!
рації виробництва у 2006 році обумов!
лені наступним:
1) в області існує обмежена кіль!
кість переробних підприємств, які ви!
сувають чіткі вимоги до якості сиро!
вини та ритмічності та строків її поста!
чання. Більшість виробників області не
в змозі задовольнити дані умови. Не!
гативно позначилося на ринку і зни!
ження ввізних мит на свіжу та пере!
роблену плодоовочеву продукцію у
березні 2005 року;
2) водночас Київська область у
2005 році виявила найбільший попит на
ринку України на свіжі овочі (спожи!
вання перевищило обсяги виробницт!
ва на 100 тис.тонн [9]). Причому слід
враховувати, що розрахунок обсягів
споживання базувався на даних щодо
середньодушового споживання в об!
ласті та зареєстрованої кількості на!
селення, а враховуючи реальні обсяги
незареєстрованих мігрантів з інших
областей у м.Києві, фактичний попит
є принаймні на 30% більшим.
У 2007 році концентрація також
постерігалася навколо збутових ка!
налів (Носівський р!н — для забезпе!
чення переробного підприємства у
Ніжині та постачання на ринки Києва).
Як бачимо, розроблена методика
дає можливість не просто констатува!
ти наявність у конкретному регіоні
відносно розвинутого певного сегмен!
ту АПК, а визначає процеси кластери!
зації та ядра, навколо яких відбува!
ються дані процеси. Також дана мето!
дика кількісно довела авторську гіпо!
тезу про вирішальну роль збутових
каналів у розвитку овочівництва в Ук!

раїні. Так, овочеве виробництво (як
основа майбутніх кластерів) в Україні
(та Чернігівській області зокрема)
концентрується за специфічним прин!
ципом: продукція виробляється не
відповідно до наявних ресурсів, а
місця виробництва тяжіють до збуто!
вих каналів (переробні підприємства,
гуртові ринки при великих містах).
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