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Для подальшого нагляду в сучасних умовах вико-
ристовують контролінг як систему "управління управ-
лінням" підприємства. Він являє собою базову концеп-
цію, пов'язану з ефективним управлінням грошовим
обігом підприємств, формуванням їхніх фондів грошо-
вих коштів у певних пропорціях, що забезпечують про-
цеси відтворення, а також із контролем над викорис-
танням фінансових ресурсів за цільовим призначен-
ням. Контролінг передбачає прозорість фінансової
діяльності. У зв'язку із цим важливою є вимога відсут-
ності правового, операційного й бухгалтерського
об'єднання природних монополій з іншими підприєм-
ствами. У розвинених країнах законодавці не зупиня-
ються на організаційному поділі й передбачають та-
кож корпоративно-правовий поділ з метою запобігти
перехресному субсидуванню материнською компа-
нією своїх дочірніх товариств. Економічний сенс цієї
вимоги полягає в припиненні можливості включення
витрат інших виробництв у витрати підприємств ЖКГ,
а також можливості пільгового обслуговування підпри-
ємств того самого власника за рахунок підвищення
тарифу для інших споживачів.

Висновок
Складні проблеми управління комунальним госпо-

дарством можна вирішити з використанням методо-
логії, яку розроблено для управління великими органі-
заціями, що мають філії та інші господарські підроз-
діли, зокрема методів самоорганізації, державно-при-
ватного партнерства і контролінгу. При цьому орган

місцевого самоврядування, який вступає в рівно-
правні партнерські відносини з приватним партнером,
одночасно виконує і владні повноваження.
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У статті проаналізовано параметри факторів виробництва у Вільнянському районі Запо-
різької області як однієї з передумов створення молочно-продуктового кластера. Сформу-
льовано завдання для місцевих органів влади, реалізація яких уможливить упровадження
кластерної моделі об'єднання підприємств і організацій та поліпшить ділову активність
підприємницьких структур району та області.
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Постановка проблеми. На початку ХХІ століття
інноваційна політика розвитку, що ґрунтується на кла-
стерному підході, набуває широкого визнання як ос-
новний шлях розвитку конкурентоспроможності, стиму-
лювання інновацій, залучення інвестицій, створення
нових технологій. Тому використання кластерного
підходу відіграє важливу роль у пізнанні закономірно-

стей та розв'язанні проблем соціально-економічного,
інноваційного розвитку окремих галузей національної
економіки та економіки країни в цілому.

Кластерна модель є одним із механізмів інтеграції
промислових підприємств, що непрямо впливає на
промисловий розвиток підприємств через створення
умов для розвитку бізнесу. Цей підхід ґрунтується на
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врахуванні позитивних синергетичних ефектів, тобто
близькості споживача й виробника, мережевих ефек-
тах, а також дифузії знань й умінь за рахунок міграції
персоналу й виокремлення бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загаль-
новизнаним родоначальником кластерного підходу до
управління конкурентоспроможністю є Майкл Портер [1],
який розробив модель "Національного ромба".

Сучасний світовий досвід репрезентує кластерний
підхід як механізм ефективного розвитку підприємств,
який знайшов своє відображення в працях зарубіж-
них авторів А. Маршалла, М. Вебера, Т. Андерссона,
Т. Бреннера, Ф. Рейнса, С. Суїні; у тому числі в Росії -
А. Міграняна, Т. Цихан, Н. Волкової, Я. Дранева, В. Тре-
тьяка, Д. Ялова та інших; значний внесок в адаптацію
кластерного підходу до українських умов зробили ук-
раїнські вчені С. І. Соколенко, В. М. Геєць, М. П. Вой-
наренко, А. В. Череп, А. В. Цимбалюк, П. П. Борщевсь-
кий, Л. В. Дейнеко, В. Г. Федоренко, Б. Й. Пасхавер,
Н. М. Внукова, Г. А. Семенов та інші.

У роботах цих авторів висвітлюються проблеми
організації та управління кластерами; конкурентних
переваг та управління конкурентоспроможністю; впро-
вадження інновацій та залучення інвестицій підпри-
ємствами, що входять в кластер; визначення ефек-
тивності діяльності кластерів та їх вплив на зростання
внутрішнього валового продукту й економічний розви-
ток країни в цілому.

Слід зазначити, що в усіх працях досвід створення
кластерних схем описується на прикладі країн, які дав-
но функціонують в умовах ринкової економіки.

А комплекс проблем, пов'язаних із розробкою і
реалізацією кластерного підходу стосовно інтеграцій-
них перетворень українських підприємств, є новим і
недостатньо вивченим напрямком науки.

До того ж дослідження вітчизняних учених у своїй
більшості ґрунтуються на зарубіжному досвіді прак-
тичної інтеграції, що потребує певного уточнення існу-
ючих та розробки нових категорій, способів і ме-
ханізмів, придатних для української дійсності.

Метою статті є визначення параметрів факторів
виробництва як однієї з передумов створення молоч-
но-продуктового кластера на прикладі Вільнянського
району Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. Якщо застосувати
концепцію "Національного ромба" Майкла Портера
"Умови або параметри факторів виробництва" до
створення кластерного об'єднання підприємств у мо-
лочно-продуктовому комплексі Вільнянського району
Запорізької області, слід розглянути передусім матері-
альні та нематеріальні умови, необхідні для формуван-
ня конкурентних переваг у виробничому процесі молоч-
но-продуктового кластера, а саме: трудові ресурси,
сільськогосподарські угіддя, природні ресурси, телеко-
мунікації, транспортні шляхи, охорону здоров'я та інші.

Проаналізуємо параметри основних факторів ви-
робництва у Вільнянському районі Запорізької області.

Вільнянський район розташований у північній час-
тині Запорізької області й межує з Новомиколаївським,
Оріхівським та Запорізьким районами Запорізької об-
ласті, а також із Синельниківським районом Дніпропет-
ровської області. По західній його межі протікає річка
Дніпро. Площа району становить 1,28 тис. км2, що скла-
дає 4,7 % від загальної площі області. Мешканців -
49 тис. осіб, у тому числі 15,6 тис. - у м. Вільнянськ. Рай-
он має 107 населених пунктів. Його територія поділена
на 19 сільських, 1 селищну у міську ради [2].

По території Вільнянського району проходить зал-
ізнична лінія Придніпровської залізниці "Харків-Сімфе-

рополь". На відстані 20 км від найближчих земель рай-
ону проходить траса державного значення "Сімферо-
поль-Москва". Територію району безпосередньо пе-
ретинають 2 автомобільні шляхи державного значен-
ня: Запоріжжя-Донецьк (Н-15) та Харків-Сімферо-
поль-Алушта-Ялта (М-18).

Забезпеченість основним (стаціонарним) телефон-
ним зв'язком району станом на 01.01.2010 складає
10,0 тис. од., забезпеченість населення на 100 родин
у середньому складає 72,5 одиниць (у 2006 році цей
показник складав 45,1 од.). Є достатнє покриття тери-
торії мобільним зв'язком. Кількість користувачів ме-
режі Інтернет - 1486. Засобами масової інформації є
місцеве радіомовлення та районна газета "Дніпровські
вогні", а з 2010 р. і газета "Вільнянський вісник", теле-
бачення відсутнє.

Водопостачання у м. Вільнянськ здійснює насос-
на станція ІІІ підйому експлуатаційного цеху водопо-
стачання № 4 КП "Водоканал", яка розташована в
м. Вільнянську, на ній є 5 насосних агрегатів різних
типів та модифікацій. Середньодобова потужність на-
сосної станції складає 11215 м3. У м. Вільнянськ фун-
кціонує централізована роздільна система каналізації,
до якої надходять одночасно побутові стоки від насе-
лення та частково промислові стоки від громадських
установ та організацій, комунальних і промислових
підприємств. Будівництво міської системи каналізації
велось у 1960 році, тому на цей час система водо-
відведення застаріла, зношена, потребує вдоскона-
лення та реконструкції.

У промисловості загалом працює 4000 осіб. Се-
редньооблікова кількість штатних працівників, зайня-
тих у сільському господарстві, щорічно зменшується:
у 2007 році вона становила 1769 осіб, у 2008 році -
1469 осіб (що складає 83,0 % до 2007 року), у 2009
році - 1389 осіб (що складає 94,6 % до 2008 року). За
останні три роки зменшення кількості працівників у
сільському господарстві склало 21,5 % (380 осіб).

Середньомісячна заробітна плата працівників
сільського господарства поступово збільшується та
перевищує середньообласний рівень: у 2007 році вона
становила 768,45 грн, у 2008 році - 1107,52 грн (що
складає 144,1 % до 2007 року та 101,6 % до середнь-
ообласного рівня заробітної плати в сільському гос-
подарстві), у 2009 році - 1257,0 грн (що складає 113,5 %
до 2008 року та 105,5 % до середньообласного рівня
заробітної плати в сільському господарстві).

Станом на 1.01.2010 року загальна площа сільсько-
господарських земель, що входять до адміністратив-
но-територіальних одиниць Вільнянського району,
складає 108,2 тис. га. Усього сільськогосподарських
угідь в районі - 103,2 тис. га, із них: ріллі - 92,5 тис. га,
багаторічних насаджень 2,5 тис. га, сіножатей 2,9 тис.
га, пасовищ - 5,3 тис. га. Площа ріллі в обробітку на
2010 рік складає 72,2 тис. га.

У процесі реформування аграрного сектора утво-
рилася багатоукладна система господарювання. Ос-
нову сільського господарства району складає виро-
щування зернових і технічних культур. Провідними га-
лузями сільського господарства району є рослинниц-
тво (70 %) і тваринництво (30 %).

У виробництві зерна лідером є ТОВ "Зоря", птиці
та яєць - СВК "Вільнянськ". У районі працює 3 дер-
жавних сільськогосподарських підприємства, 32 при-
ватних, 5 акціонерних, 19 товариств з обмеженою
відповідальністю, 5 кооперативів та 174 селянських
(фермерських) господарства. Серед них: ТОВ
"Уральське", ПП Агрофірма "Прогрес", ТОВ "Нива",
сільськогосподарський виробничий кооператив "Агро-
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фірма "Матвіївка"", ВАТ "Агрос", сільськогосподарсь-
кий обслуговуючий кооператив "Деметра", ТОВ Агро-
фірма "Жовтневий", ПП Агрофірма "Авангард", ВАТ
"Дружба", сільськогосподарський виробничий коопе-
ратив "Таврія", ТОВ Агрофірма ім. Калініна, ПП Агро-
фірма "Перше Травня", ТОВ Агрофірма "Славутич",
ТОВ "Агроресурс", ПП Агрофірма "Колос", сільсько-
господарський виробничий кооператив "Світанок", ПП
Агрофірма "Лан" та інші [3].

Основними галузями промисловості Вільнянсько-
го району є машинобудування, харчова, мукомельно-
круп'яна, комбікормова, хімічна, добувна та перероб-
на промисловість.

Провідними підприємствами Вільнянського райо-

ну, що працюють у харчовій промисловості є ВАТ
"Вільнянський маслозавод" (виробництво молока та
молочної продукції), ТОВ "Агропроінвест 08" (вироб-
ництво комбікормів, висівок гранульованих, сої повно-
жирової (екструдація сої)), ВАТ "Вільнянський комбі-
нат хлібопродуктів", українсько-німецьке СП "Алкор"
(виробництво безалкогольних напоїв).

Проаналізуємо обсяги виробництва основних
видів продукції харчової промисловості підприєм-
ствами Вільнянського району в 2003-2008 роках за
видами продукції та по відношенню до обсягів вироб-
ництва цих видів продукції в Запорізькій області в
цілому (таблиця 1).

Таблиця 1. - Обсяги виробництва основних видів продукції харчової промисловості
підприємствами Вільнянського району в 2003 - 2008 рр., т

Показники Область, район 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Запорізька обл. 5232 2915 2728 2406 2480 1962 
Вільнянський р-н 101 47 38 34 30 30 

Виробництво яловичини й 
телятини свіжої (парної) 
чи охолодженої % 1,93 1,61 1,39 1,41 1,21 1,53 

Запорізька обл. 6925 5488 8021 12063 14950 12325 
Вільнянський р-н 42 20 24 16 28 23 

Виробництво свинини 
свіжої (парної) чи 
охолодженої % 0,61 0,36 0,3 0,13 0,19 0,19 

Запорізька обл. 235230 271995 253785 314164 308006 297268 
Вільнянський р-н 406 637 2279 5651 509 6681 

Виробництво олії 
нерафінованої 

% 0,17 0,23 0,9 1,8 0,17 2,25 
Запорізька обл. 92349 86295 81693 75876 74546 77091 
Вільнянський р-н …1 …1 …1 - 58 …1 

Виробництво 
хлібобулочних виробів 

% - - - - 0,08 - 

Запорізька обл. 3237 1802 1671 1012 792 824 

Вільнянський р-н 35 7 1 4 …1 …1 

Виробництво макаронних 
виробів без начинки, не 
підданих тепловому 
обробленню чи не 
приготовлених будь-яким 
іншим способом % 1,08 0,39 0,06 0,4 - - 

Запорізька обл. 97802 91549 133837 126039 111433 88815 
Вільнянський р-н 515 312 613 1030 695 6895 

Виробництво борошна 

% 0,53 0,34 0,46 0,82 0,62 7,76 
Запорізька обл. 3084 2528 4920 4351 3116 2618 
Вільнянський р-н 315 313 143 385 460 358 

Виробництво крупи 

% 10,2 12,4 2,91 8,85 14,8 13,7 
 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Джерело: розроблено автором з урахуванням [4, с. 131-137]

Розрахунки, проведені в таблиці 1, показують, що
найбільшу питому вагу у Вільнянському районі по
відношенню до показників виробництва по Запорізькій
області має виробництво крупи (у межах 10-15 %).
Спостерігаємо різке зростання виробництва борош-
на в 2008 році (7,76 %), тоді як у 2003-2007 роках цей
показник не досягав навіть 1 %. Частка виробництва
свинини, олії нерафінованої, хлібобулочних та макарон-
них виробів також складає менше 1 % (лише в 2008
році частка виробництва олії нерафінованої склала
2,25 %). З 2003 року до 2007 року спостерігаємо
зниження виробництва яловичини й телятини свіжої
(парної) чи охолодженої з 1,93 % у 2003 році до 1,21 %
у 2007 році, а в 2008 році - незначне зростання до
1,53 % від загального обсягу виробництва яловичини
й телятини по Запорізькій області.

Отже, аналізуючи одну зі сторін "Національного
ромба" М. Портера "Умови або параметри факторів
виробництва", можна стверджувати, що на території
Вільнянського району є необхідні для формування
конкурентних переваг у виробничому процесі молоч-

но-продуктового кластера матеріальні та нематері-
альні умови, а саме: трудові ресурси, сільськогоспо-
дарські угіддя, природні ресурси, телекомунікації,
транспортні шляхи, охорона здоров'я та ін.

У той же час частка виробництва основних видів
продукції харчової промисловості підприємствами
Вільнянського району свідчить про те, що його ресур-
сний потенціал не використовується повною мірою.

Провівши дослідження факторів виробництва у
Вільнянському районі Запорізької області, ми вважає-
мо, що головною передумовою, якою слід керуватись
при створенні кластера, є наявність у регіоні незадо-
воленого попиту на молоко та молочну продукцію, а
також існування молокопереробного підприємства
ВАТ "Вільнянський маслозавод", що здатне виробля-
ти конкурентоспроможну молочну продукцію. Основ-
ною перешкодою створення у Вільнянському районі
молочно-продуктового кластера є відсутність сировин-
ної бази (великих фермерських господарств та тварин-
ницьких комплексів), здатних забезпечити молокопе-
реробні підприємства сировиною.
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Висновки
Кластерна модель розвитку молочно-продуктового

комплексу Вільнянського району Запорізької області -
це значний крок на шляху розбудови економіки Запо-
різького регіону. Але в умовах жорсткої конкуренції не-
обхідно діяти більш активно в цьому напрямі, залучати
всіх зацікавлених та потенційних учасників до процесу
створення та розвитку молочно-продуктового класте-
ра у Вільнянському районі Запорізької області.

Із цією метою місцевим органам державної влади
разом із торговельно-промисловою палатою та пред-
ставниками наукових установ регіону необхідно вико-
нати такі завдання:

1) провести моніторинг соціально-економічних по-
треб Запорізького регіону для визначення пріоритет-
них цілей та завдань регіональної політики;

2) розробити регіональні програми соціально-еко-
номічного розвитку на основі реалізації кластерних
технологій інноваційної активності підприємств;

3) створити під егідою облдержадміністрації центр
інноваційних технологій, який виконуватиме функції
координатора інноваційних проектів та сприятиме
обміну інноваційними розробками;

4) вести конструктивний діалог місцевих органів
влади, представників наукових закладів та сфери
підприємництва щодо розробки заходів із підвищення
конкурентоспроможності Запорізького регіону та по-
шуку нових інструментів стимулювання внутрішнього
інвестора до вкладання ресурсів в економіку регіону;

5) провести дослідження для визначення пріори-
тетних напрямків формування в регіоні кластерів та
створення передумов для їх розвитку;

6) систематично проводити круглі столи для пред-
ставників бізнесу;

7) широко пропагувати досвід створення та ефек-
тивного функціонування існуючих кластерів через пре-
су, телебачення, Інтернет;

8) залучати наукові кола до розробки методики
формування кластерних об'єднань та визначення
ефекту від такої взаємодії.

Упровадження кластерної моделі об'єднання
підприємств й організацій допоможе зростанню діло-
вої активності підприємницьких структур. Тільки за
рахунок координації дій в об'єднанні зусиль держав-
них установ, освітніх і наукових закладів, малого й се-
реднього бізнесу можна досягти успіху, підвищити кон-
курентоспроможність економіки й життєвий рівень
населення регіону та України в цілому.
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У статті розглянуто проблеми скорочення європейських міст, виявлено загальні законо-
мірності та відмінності в причинах такого скорочення і його наслідки для міста. Показано, що
скорочення населення зазвичай супроводжується кризою й банкрутством підприємств різних
галузей промисловості. Натомість аналогічна ситуація в цих містах суттєво покращується, що
обумовлено спадом виробництва. Автор доходить висновку, що основними причинами ско-
рочення європейських міст є деіндустріалізація, субурбанізація та демографічні зміни.

Ключові слова: міста, що скорочуються, скорочення чисельності населення, деіндустріа-
лізація, соціальна й технічна інфраструктура, муніципальні бюджети.

Постановка проблеми та стан її вивчення. У
другій половині ХХ століття в багатьох містах Цент-
ральної та Східної Європи відбувається скорочення

чисельності населення. В Україні за останні 20 років
близько двох десятків міст із населенням понад 200 тис.
жителів також зіткнулися із цією проблемою. У
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