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Research methodology. The results are obtained through the use of methods: statistical analysis - to
study the agricultural sector performance in the region, comparative analysis - to diagnose the
economic efficiency of production of major crops and livestock products, diagnostic efficiency of
agricultural land, generalization - to study the existing concepts of regional clusters formation;
description - to study of experiences of agro-industrial clusters in the Zaporozhye region.
Results. It is established that the external environment affects the activity of the agricultural sector in
Zaporozhye region, as the industry has systemic problems associated with the unfinished stage of
transition to market economic conditions; which is manifested through relatively low efficiency of
agriculture and technological backwardness of the region industries.
However, agriculture in the region has the potential for effective development due to the presence of
valuable fertile land, high potential labor force, advanced food processing industries, infrastructure.
Only after the technological backwardness of production is overcome, the existing potential can be
realized. This requires the introduction of new forms of regional cooperation that are able to combine
agriculture, industry, science, finance and government sectors of the region into a single chain
producing the highest added value.
The results of the first years of the cluster formations in the region showed significant potential of this
type of regional cooperation.
Novelty. In the study, the causes of agriculture low efficiency in the region are diagnosed, the
necessity and urgency of cluster forms implementing cooperation in the agricultural sector of
Zaporozhye region as a promising area of industry development are substantiated.
Practical value. The areas of development, production and reserves growth of the internal problems of
the agricultural sector development in Zaporizhye region are identified, which can be used as a basis
for establishing regional agro-industrial cluster in the Zaporozhye region.
Keywords: agricultural sector, innovation, cluster, region, development, agriculture, agro-industrial
cluster formation.
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