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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
статистического анализа – при исследовании показателей деятельности АПК региона;
сравнительного анализа – при диагностике экономической эффективности производства
основных

видов

продукции

растениеводства

и

животноводства,

диагностике

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, обобщения –
при исследовании существующих концепций формирования региональных кластеров;
описания – при исследовании опыта функционирования агропромышленных кластеров в
Запорожском регионе.
Результаты. Установлено, что внешняя среда негативно влияет на деятельность
АПК Запорожской области. Отрасль имеет системные проблемы, связанные с
незавершенной стадией перехода к рыночным условиям хозяйствования, что проявляется
в сравнительно низком уровне эффективности сельского хозяйства региона и
технологической отсталости производств.
При

этом

АПК

региона

имеет

потенциал

для

эффективного

развития,

обусловленный наличием особо ценных плодородных земель, высоким потенциалом
трудовых ресурсов, развитой пищевой и перерабатывающей отраслями, развитой
инфраструктурой. Реализовать имеющийся потенциал возможно только при условии
преодоления технологической отсталости производств, для чего необходимо внедрять
новые

формы

регионального

сотрудничества,

которые

способны

объединить

сельхозпроизводителей, промышленность, науку, финансовый и государственный сектора
региона в единую цепочку, которая продуцирует наибольшую добавленную стоимость.
Результаты первых лет функционирования кластерных образований в регионе
свидетельствуют

о

значительном

потенциале

именно

этого

вида

регионального

сотрудничества.
Новизна. В ходе исследования диагностированы причины низкого уровня
эффективности сельского хозяйства региона, обоснована необходимость и актуальность
внедрения кластерной формы сотрудничества в АПК Запорожской области как
перспективного направления развития отрасли.

Практическая значимость. Определены перспективные направления развития,
резервы роста производства и внутренние проблемы развития АПК Запорожского
региона, что может быть использовано в качестве базиса при создании регионального
агропромышленного кластера в Запорожской области.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, кластер, регион,
развитие, сельское хозяйство, формирование агропромышленного кластера.
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