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АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ
С. І. Бурма, аспірант, Запорізький національний технічний університет,
economique@ukr.net
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: статистичного аналізу – при дослідженні показників діяльності АПК
регіону; порівняльного аналізу – при діагностиці економічної ефективності
виробництва
діагностиці

основних

видів

ефективності

продукції

використання

рослинництва
земель

і

тваринництва,

сільськогосподарського

призначення; узагальнення – при дослідженні існуючих концепцій формування
регіональних кластерів; опису – при дослідженні досвіду функціонування
агропромислових кластерів у Запорізькому регіоні.
Результати. Встановлено, що зовнішнє середовище негативно впливає на
діяльність АПК Запорізької області. Галузь має системні проблеми, які
пов’язані із незавершеною стадією переходу до ринкових умов господарювання,
що знаходить прояв у порівняно низькому рівні ефективності сільського
господарства регіону та технологічній відсталості виробництв.
При цьому АПК регіону має потенціал для ефективного розвитку,
обумовлений наявністю особливо цінних родючих земель, високим потенціалом
трудових

ресурсів,

розвиненою

харчовою

та

переробною

галузями

промисловості, розвиненою інфраструктурою. Реалізувати наявний потенціал
можливо лише за умов подолання технологічної відсталості виробництв, для
чого необхідно впроваджувати нові форми регіонального співробітництва, які
здатні об’єднати сільгоспвиробників, промисловість, науку, фінансовий та
державний сектори регіону в єдиний ланцюжок, який продукує найбільшу
додану вартість. Результати перших років функціонування кластерних утворень
в регіоні свідчать про значний потенціал саме цього виду регіонального
співробітництва.
Новизна. В ході дослідження діагностовано причини низького рівня
ефективності сільського господарства регіону, обґрунтовано необхідність та
актуальність

впровадження

кластерної

форми

співробітництва

Запорізької області як перспективного напрямку розвитку галузі.

в

АПК

Практична значущість. Визначено перспективні напрями розвитку,
резерви зростання виробництва та внутрішні проблеми розвитку АПК
Запорізького регіону, що може бути використано як базис при створенні
регіонального агропромислового кластеру в Запорізькій області.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, інновації, кластер, регіон,
розвиток, сільське господарство, формування агропромислового кластеру.
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