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Анотація. Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки, стрімкий розвиток техніки і
технологій зумовлюють необхідність збалансованого розвитку підприємств будівельної галузі та сільського
господарства. За таких умов інвестиційно-інноваційні процеси стають невід’ємною складовою виробничої
діяльності. Разом із тим ефективність інвестиційної та інноваційної діяльності значною мірою залежить від
застосовуваних методів управління та організаційних структур управління, відповідно до сучасних викликів і
потреб. У зв’язку із цим зростає роль науково обґрунтованого підходу до розроблення, планування і
впровадження кластерних проєктів, з урахуванням особливостей галузей, змін мінливого зовнішнього
середовища, а також факторів впливу на ефективність інвестиційної діяльності проєктно-будівельних
організацій та виробничо-аграрних підприємств. Мета статті – визначення передумов, переваг і перспектив
формування та розвитку кластерів у будівельному і аграрному секторах економіки (на прикладі
Дніпропетровської області) із застосуванням проєктного підходу на основі SWOT-аналізу будівельно-аграрних
кластерів. Висновок. У кризові періоди застосування кластерного підходу як прогресивної управлінської
технології бачиться найбільш доцільним, з огляду на те, що вони дозволяють прискорити інноваційні процеси
щодо виготовлення нових видів продукції, застосування передових технологій, розширення ринків збуту,
підвищення ефективності організаційних структур управління, впровадження необхідних природоохоронних
заходів тощо. Кластерний підхід до організації будівельної та виробничо-аграрної діяльності полягає в
об’єднанні зусиль держави, бізнесу і науки для підвищення конкурентоспроможності підприємств,
раціонального використання природних ресурсів тощо. Формування будівельно-аграрних кластерів постає
запорукою ефективної реалізації інвестиційно-будівельних проектів із мінімальними ризиками завдяки
державно-приватному партнерству.
Ключові слова: проєктний підхід; кластерний проєкт; будівельно-аграрний кластер; SWOT-аналіз;
учасники кластера
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Abstract. Problem statement. The globalization of the world economy and the rapid development of machinery
and technology necessitate the balanced development of the construction industry and agriculture. Under such
conditions, investment and innovation processes become an integral part of production activities. At the same time, the
effectiveness of investment and innovation activities largely depends on the applied management methods and
management organizational structures, in accordance with modern challenges and needs. In this regard, the role of a
science-based approach to the development, planning and implementation of cluster projects, taking into account the
characteristics of industries, changes in the environment, as well as factors influencing the investment activities
efficiency of design and construction organizations and agricultural enterprises. Purpose of the article. Definition of
preconditions, benefits and prospects of clusters’ formation and development in the construction and agricultural sectors
of the economy (on the example of Dnepropetrovsk region) using the project approach based on SWOT-analysis of
construction and agricultural clusters. Conclusions. In times of crisis, the application of the cluster approach as a
progressive management technology is most appropriate, given that they allow accelerating innovation processes for
new products, application of advanced technologies, expanding markets, improving the efficiency of organisational
management structures, implementing the necessary environmental measures, etc. The cluster approach to the
organisation of construction and production-agricultural activities is to combine the efforts of the state, business and
science to increase the competitiveness of enterprises, the rational use of natural resources and more. Formation of
construction and agricultural clusters is the key to effective implementation of investment and construction projects
with minimal risks through public-private partnership.
Keywords: project approach; cluster project; building and agricultural cluster; SWOT-analysis; cluster
participants

Постановка проблеми. Глобалізація
світової економіки, стрімкий розвиток
техніки
і
технологій
зумовлюють
необхідність
збалансованого
розвитку
підприємств будівельної галузі та сільського
господарства. За таких умов інвестиційноінноваційні процеси стають невід’ємною
складовою виробничої діяльності. Разом із
тим
ефективність
інвестиційної
та
інноваційної діяльності значною мірою
залежить від застосовуваних методів
управління та організаційних структур
управління,
відповідно
до
сучасних
викликів і потреб [4; 5; 9; 11; 12].
Аналіз публікацій. Незважаючи на
наявний значний науковий доробок із
розроблення та реалізації кластерних
проєктів
будівельного
та
аграрного
спрямування [3; 6−8; 10], існує потреба в їх

поглибленому дослідженні. У зв’язку із цим
зростає роль науково обґрунтованого
підходу до розроблення, планування і
впровадження кластерних проєктів, з
урахуванням особливостей галузей, змін
мінливого зовнішнього середовища, а також
факторів
впливу
на
ефективність
інвестиційної
діяльності
проєктнобудівельних організацій та виробничоаграрних підприємств, згідно з основними
положеннями Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Державної
стратегії
регіонального
розвитку
на
2021–2027 роки» від 5 серпня 2020 р.
№ 695 [1], Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Програми
розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в Україні» від 02 лютого 2011 р.
№ 389 [2].
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Мета статті – визначення передумов,
переваг і перспектив формування та
розвитку кластерів у будівельному і
аграрному секторах економіки (на прикладі
Дніпропетровської області) із застосуванням
проєктного підходу на основі SWOT-аналізу
будівельно-аграрних кластерів.
Результати досліджень. Будівельний
комплекс являє собою важливу складову
економіки
України,
ефективне
функціонування і розвиток якого становить
передумову ефективного розвитку країни в
цілому [6].
Кризові явища в економіці, як у
світовій, так і у національній, викликали
уповільнення розвитку будівництва.
Глобальні зміни в економіці та
періодичні кризові явища зумовлюють
необхідність
швидкого
реагування
і
адаптації проєктно-будівельних організацій
до цих змін, зокрема, шляхом застосування
новітніх технологій, розширенням ринків,
створенням нових матеріалів, а також
гнучких форм управління [4; 6; 10].
Для
подолання
кризових
явищ
проєктно-будівельними
організаціями
Дніпропетровської області, зважаючи на
пріоритетні сектори регіональної економіки,

відновлення
та
зростання
обсягів
будівництва,
доцільним
бачиться
формування будівельно-аграрних кластерів.
Кластерні проєкти – це нові спільні
науково-технічні та виробничі проєкти, які
здійснюються учасниками кластера, що
можуть реалізовуватись на регіональному,
національному та міжнародному рівнях [3].
Утворення
будівельно-аграрного
кластера
сприятиме
поліпшенню
економічного стану міста та області,
поліпшенню якості і рівня життя населення,
підвищенню рівня конкурентоспроможності
громади
завдяки
раціональному
використанню місцевих ресурсів.
Для організацій-учасників будівельноаграрного
кластера
матиме
місце
синергетичний ефект завдяки:
− спрощенню доступу до обмежених
ресурсів;
− формуванню стійких логістичних
зв’язків;
− зниженню рівня ризику;
− забезпеченню доступу до інновацій
[6].
Відомості про найбільші кластерні
об’єднання в Україні наведені в таблиці 1.
Таблиця 1

Найбільші кластерні об’єднання в Україні [3]
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва
Український аерокосмічний
кластер
Дніпровський космічний
кластер
Agro Food Cluster
Прикарпатський екоенергоефективний кластер
Енергетичний кластер
«Інноваційна енергія»
Хмельницький
енергетичний кластер
Український органічний
кластер

Місце розташування
м. Дніпро
м. Дніпро
м. Харків
м. Івано-Франківськ
м. Луцьк
м. Хмельницький
мм. Київ – Херсон

Незважаючи на тривалий період
існування та розвитку, кластерний рух в
Україні досить слабко підтримується
державою.

Напрями діяльності
Аерокосмічна техніка та виробництво
оборонних технологій та важкої техніки
Виробництво ракетно-космічної техніки та
оборонних технологій
Виробництво та переробка с/г продукції
Альтернативна енергетика та захист
навколишнього середовища
Енергетичні технології
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) та
енергоефективність
Сільське господарство

Розглянемо SWOT-аналіз поточного
стану кластерного розвитку в Україні
(табл. 2).
Виходячи
з
викладеного
вище,
необхідно вирішити такі проблеми:

57

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ, № 2 (97), 2022, ISSN 2413-7405

− зробити
кластери
реальним
інструментом економічного розвитку як
регіонів, так і країни в цілому;
− прискорити розвиток кластерного
руху
в
Україні,
зокрема,
завдяки
розробленню єдиних програм, політик та
стандартів на національному рівні;

− оптимізувати
розвиток
кластерів,
зважаючи на слабку наявну підтримку з
боку держави.

Таблиця 2
SWOT-аналіз поточного стану кластерного розвитку
Сильні сторони
1. Досвід, потенціал, напрацювання вже існуючих
кластерів.
2. Підтримка кластерного руху низкою міжнародних
фондів.
3. Готовність окремих територіальних громад
підтримувати розвиток кластерів.

Слабкі сторони
1. Слабка урядова підтримка.
2. Слабка підтримка на регіональному рівні.
3. Слабка інтеграція інновацій, диджиталізації,
смарт-спеціалізацій.
4. Низький рівень культури підприємництва.

Можливості
1. Попит на інновації.
2. Потенціал промислового зростання.
3. Зростання нових секторів економіки на стику ІТтехнологій та промисловості, в яких кластери
можуть стати рушієм розвитку.
4. Можливості інтеграції в ЄС.

Загрози
1. Погіршення умов експорту.
2. Загальна політична та економічна нестабільність,
які дезорієнтують та демотивують учасників ринків.
3. Переважна
підтримка
донорами
напрямів
агросектора та сектора ІТ-технологій, замість
розвитку промисловості.

Будівельна
та
аграрна
галузі
Дніпропетровщини найбільш перспективні
для кластеризації, адже практично кожен
район області має унікальний аграрний та
будівельний потенціал, який у разі
ефективного
його
використання,
за
допомогою кластерної моделі, сприятиме
розвитку супутніх структурних елементів, у
тому
числі
виробництва
товарів
повсякденного вжитку, торгівлі, транспорту,
зв’язку тощо.
Незважаючи
на
те,
що
Дніпропетровська
область
–
це
високоурбанізований та індустріалізований
регіон, близько 16 % населення проживає на
сільських територіях, а сама область стала
важливим регіоном України у сфері
виробництва
сільськогосподарської
продукції. Збереження та розвиток сільських
територій області напряму залежать від
ефективності сільського господарства, від
кількості та якості робочих місць, які
створюються в аграрному комплексі області.
Сьогодні сільськогосподарська галузь
України потребує імплементації нової
моделі розвитку, яка б за мінімальних
фінансових
витрат
могла
сприяти
відродженню аграрного сектора. Саме

кластери можуть стати такою моделлю,
адже їх створення не вимагає значного
фінансування, а базується, перш за все, на
організаційних зрушеннях. Від створення
кластерів виграє не лише конкретний
учасник, а й власне галузь сільського
господарства.
Будівельна
індустрія
забезпечує
виробництво
будівельного
каменю,
стінових, в’яжучих і облицювальних
матеріалів тощо.
Таким чином, наразі застосування
кластерного підходу в Дніпропетровській
області стало необхідною умовою для
стимулювання виробництва, підвищення
ефективності
інноваційного
розвитку,
підвищення рівня економічного розвитку та
конкурентоспроможності.
Ефективність
будівельно-аграрного
кластера – це результативність спільної
діяльності його учасників як єдиного цілого,
що
визначається
відношенням
суми
індивідуальних ефектів, відкоригованих із
урахуванням виникаючих синергетичних
ефектів (ефекту від збуту, який виникає
завдяки реалізації переваг організації з
точки зору маркетингу, реклами; ефекту від
виробництва, що сприяє максимальному
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− передбачити заходи, спрямовані на
отримання
державної
підтримки
виробництва та експорту продукції;
− здійснити
випуск
конкурентоспроможної продукції;
− сприяти
розвитку
виробничих
потужностей;
− упровадити
систему
управління
якістю;
− забезпечити
учасників
кластеру
висококваліфікованим персоналом.
Застосовуючи системний підхід до
формування кластерів, можна виділити такі
етапи
створення
будівельно-аграрного
кластера (рис.).

використанню виробничих потужностей,
зменшенню витрат на закупівлю, економії
накладних витрат; ефекту від інвестування,
завдяки
використанню
інвестиційних
можливостей
кожного
підприємстваучасника кластера; ефект від управління,
який виникає через збільшення кадрового
потенціалу, зокрема, у зв’язку зі зростанням
можливостей навчання, обміном досвідом,
внутрішньою ротацією кадрів тощо), до
витрат, що їх зумовили.
З метою одержання конкурентних
переваг будівельно-аграрними кластерами
потрібно:

Ініціатива щодо формування будівельно-аграрного кластера
Оцінення досягнутого рівня
економічного розвитку,
конкурентних переваг
підприємств

Характеристика виробничо-економічного потенціалу і
потенціалу трудових ресурсів

Аналіз потенційних
можливостей кластера

Розгляд альтернатив

Визначення структури кластера

Аналіз виробничих зв’язків

Виявлення взаємозв’язків
взаємодіючих підприємств

Аналіз комерційних зв’язків
Аналіз техніко-економічних зв’язків
Аналіз організаційно-економічних зв’язків

Формування структури
кластера

Виявлення великих підприємств будівельного та
аграрного секторів – потенційних учасників
Формування критеріїв відбору учасників кластера
Відбір учасників кластера та укладання договорів з
інвесторами, споживачами, постачальниками

Визначення стратегічних принципів функціонування кластера
Розроблення системи контролю і реалізація механізму функціонування кластера
Рис. Етапи формування будівельно-аграрного кластера

Початковим
етапом
формування
будівельно-аграрного кластера стала поява
ініціативи та створення потенційного ядра
кластера, тобто великого підприємства або
декількох схожих підприємств, які за
допомогою вертикальних і горизонтальних
зв’язків
взаємодіють
з
іншими
організаціями-учасниками кластера.
Виявляються чинники, які позитивно
впливають на створення будівельноаграрного кластера, а саме: наявність
будівельних,
проєктних
та
аграрних

підприємств, закладів вищої та професійнотехнічної
освіти,
науково-дослідних
установ, потенційних споживачів.
Наступний етап – аналіз потенційних
можливостей кластера – присвячується
пошуку альтернатив використання ресурсів
та способів досягнення визначених завдань.
На підставі цього визначаються форми
взаємодії між учасниками будівельноаграрного кластера.
Такий підхід до визначення етапів
створення будівельно-аграрного кластера
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дозволяє
структурувати
процес
кластеризації
та
визначити
логічну
послідовність потрібних процедур для
формування кластера на основі підприємств
будівельного
та
аграрного
секторів
економіки Дніпропетровської області.
Розроблення стратегічних напрямів
формування
конкурентних
переваг
починається з аналізу ринкової ситуації в
будівельній та аграрній галузях, з огляду на
фактори потенціалу самих галузей та
можливостей і загроз із боку зовнішнього
середовища (табл. 3).
Таким чином, розвиток будівельної та
аграрної галузей залежить від впливу як
внутрішніх чинників (персонал; рівень

розвитку
обладнання
і
матеріальнотехнічних
ресурсів;
ефективність
організаційних структур управління), так і
зовнішніх
(політичне
середовище,
нормативно-правова
база,
економічне
становище, міжнародний розвиток).
Тому
забезпеченню
стабільного
розвитку
будівництва
та
аграрновиробничого комплексу України сприятиме
впровадження та державне регулювання
нових форм взаємовідносин проєктнобудівельних організацій та виробничоаграрних підприємств, влади, організацій
різних видів економічної діяльності, зокрема
як будівельно-аграрного кластера.
Таблиця 3

SWOT-аналіз будівельно-аграрних кластерів
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Наявність
матеріальної
бази
та
розвиненої 1. Нестабільний фінансовий стан.
інфраструктури.
2. Фізичний і моральний знос технологічного
2. Наявність налагоджених комерційних зв’язків із обладнання.
підприємствами.
3. Значна ресурсо- й енергомісткість виробничого
3. Налагоджені канали збуту усіх видів продукції.
процесу.
4. Забезпеченість висококваліфікованим персоналом.
4. Невідповідність якості продукції міжнародним
5. Конкурентна ціна продукції.
стандартам.
6. Екологічно безпечне виробництво.
Можливості
Загрози
1. Реформування аграрної та будівельної галузей 1. Орієнтація споживачів на внутрішньому ринку
економіки.
лише на цінові характеристики.
2. Велика місткість ринків.
2. Залежність від інфраструктури області.
3. Наявність сировини.
3. Залежність від замовників продукції.
4. Розвинута економічна інфраструктура області.
4. Нестабільність національного законодавства.
5. Можливість отримання додаткового прибутку за 5. Залежність від кон’юнктури попиту на світових
рахунок пільгового оподаткування.
ринках.

Кластерний підхід до організації
будівельної
та
виробничо-аграрної
діяльності полягає в об’єднанні зусиль
держави, бізнесу і науки для підвищення
конкурентоспроможності
підприємств,
раціонального використання природних
ресурсів тощо.
Формування
будівельно-аграрних
кластерів стане запорукою ефективної
реалізації
інвестиційно-будівельних
проектів із мінімальними ризиками завдяки
державно-приватному партнерству.

Висновки.
У
кризові
періоди
застосування кластерного підходу як
прогресивної
управлінської
технології
бачиться найбільш доцільним, з огляду на
те, що вони дозволяють прискорити
інноваційні процеси щодо виготовлення
нових видів продукції, застосування
передових технологій, розширення ринків
збуту,
підвищення
ефективності
організаційних
структур
управління,
впровадження
необхідних
природоохоронних заходів тощо.
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