
Перспективи розвитку кластерних об’єднань у сільському 

господарстві. 

Реформування земельних відносин в Україні вимагає перебудови всієї 

системи організації аграрного виробництва. Важливе значення при цьому має 

розвиток аграрних кластерів, що сприятиме створенню високотехнологічних 

і наукоємних об’єднань із замкненим циклом виробництва і високим рівнем 

доданої вартості в кінцевому продукті, створенню нових робочих місць 

різної кваліфікації, розвитку соціальної і виробничої інфраструктури на 

сільських територіях. 

На сьогодні у вітчизняному законодавстві не існує визначення поняття 

«кластер», його видів, особливостей створення і функціонування. Зокрема, у 

Господарському кодексі України відсутнє поняття «кластер» як 

територіального об’єднання підприємств. 

Розробленими, але не затвердженими залишаються проекти нормативно-

правових актів щодо формування засад державної політики у сфері 

кластеризації економіки, такі як «Концепція створення кластерів в Україні» 

(Міністерство економіки України, 2008), «Національна стратегія формування 

та розвитку транскордонних кластерів» (Міністерство регіонального розвитку 

та будівництва України, 2009). 

У діючих нормативно-правових документах щодо засад державної 

аграрної політики не передбачено регламентування діяльності аграрних 

кластерів. Зокрема, і в Законі України «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 р.», і в «Державній цільовій програмі 

розвитку українського села на період до 2015 р.» згадки про аграрні кластери 

відсутні. Лише проектом закону України «Про сільське господарство» 

визначено, що в сільському господарстві можуть утворюватися 

міжгосподарські організаційно-управлінські структури у вигляді 

самоврядних господарських об’єднань кооперативного господарювання і 

кластерного регіонального співробітництва в організаційно-правових формах 

товариств, асоціацій, консорціумів. 

Водночас підтримка розвитку кластерів, у тому числі в аграрному 

секторі є одним із пріоритетів регіональної економічної політики. Розвиток 

аграрних кластерів визнано одним із найважливіших напрямів у стратегіях 

розвитку багатьох регіонів. <...> Відсутність нормативно-правового 

регламентування створення кластерної організації виробництва, визнання 

кластера як самоврядного господарського об’єднання підприємств 

унеможливлює поширення на нього існуючих і розробки нових, 

спеціалізованих програм державної підтримки. 

Як наслідок, в Україні існують лише поодинокі приклади практичного 



створення і функціонування аграрних кластерів, які переважно є ініціативою 

товаровиробників і засновані на основі досвіду, запозиченого ними зі світової 

практики кластерного розвитку. 

<...> Досвід країн ЄС говорить, що кластеризація є однією з умов 

підвищення конкурентоспроможності економіки регіону й держав. Економіка 

Фінляндії повністю кластеризована, у ній виділено дев’ять кластерів, 

економіка Нідерландів розбита на 20 «мегакластерів», на основі 

функціонування яких визначено пріоритети інноваційної політики держави. 

У Данії функціонує 29 кластерів, у яких бере участь 40 % усіх підприємств 

країни, які забезпечують 60 % експорту. В Австрії діють трансграничні 

кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Угорщиною, активізуються 

зв’язки з Францією і Великобританією. У Німеччині створено промислові 

кластери, у Словенії прийнято стратегію зростання конкурентоспроможності 

промисловості, розроблено програму національного розвитку кластерів. 

Близько 60 міждержавних, регіональних, національних, громадських 

організацій об’єднано в Європейський кластерний альянс, який функціонує 

на основі Європейського кластерного меморандуму. 

Значну увагу кластерній моделі розвитку економіки приділяє і уряд 

Російської Федерації. Зокрема, «Концепцією довгострокового соціально-

економічного розвитку РФ на період до 2020 р.» передбачено формування 

нових центрів соціально-економічного розвитку, що ґрунтуються на розвитку 

енергетичної і транспортної інфраструктури та створенні мережі 

територіально-виробничих кластерів. 

Україні слід залучати світовий досвід розвитку кластерів і підтримувати 

кластерні ініціативи, у т. ч. в аграрній сфері. Нинішня ситуація, коли 

ініціаторами створення кластерів виступають дрібні товаровиробники, не є 

перспективною. Важливо розвивати територіальне бізнес-середовище на 

основі державно-приватного партнерства, яке базувалося б на використанні 

бізнесом сприятливих природно-кліматичних та територіально-економічних 

умов регіону з активною державною підтримкою ініціатив товаровиробників 

щодо розвитку соціальної та виробничої інфраструктури. Державна політика 

підтримки розвитку аграрних кластерів має сприяти модернізації галузі, 

підвищенню ефективності аграрного бізнесу та соціального розвитку регіонів 

(Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в 

Україні. Аналітична доповідь // Національний інститут стратегічних 

досліджень (http://www.niss.gov.ua). 

 


