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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Стратегічна спрямованість ринкових трансформацій 

на здійснення якісних перетворень в аграрному секторі економіки посилює 

необхідність розробки та упровадження організаційно-економічних механізмів 

функціонування сільськогосподарських підприємств та їх управління з метою 

ефективного розвитку. Зазначене досягається за рахунок розширення напрямів 

діяльності та оптимального використання наявних ресурсів. Актуалізація 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних 

умовах посилюється з огляду на те, що вона виступає дієвим інструментом 

управління економічним розвитком з урахуванням особливостей сільського 

господарства, в т. ч. пов’язаних з його сезонністю, сприяє повноцінному 

використанню ресурсного потенціалу, посиленню фінансової синергії, 

зростанню конкурентоспроможності підприємства за рахунок 

перепрофілювання існуючого бізнесу та підвищення якості продукції.  

При цьому, імплементація стратегії диверсифікації забезпечується 

організаційно-економічним механізмом, ефективне функціонування якого 

детермінується системною взаємодією його складових елементів з 

урахуванням особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Відтак, обґрунтування нових наукових та методичних підходів до 

удосконалення організаційно-економічного механізму диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств визначає актуальність обраної 

теми дослідження. 

Проблема формування організаційно-економічних засад диверсифікації 

діяльності підприємств була і залишається предметом досліджень багатьох 

вчених-економістів. Теоретичні основи цього наукового напряму закладено 

такими відомими зарубіжними науковцями, як І. Ансофф, А. Аронов, 

Г. Марковіц, М. Портер, Дж. Сакс, П. Самуельсон, А. Чандлер та ін. Суттєвий 

внесок у створення й розвиток теорії і практики диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств, у т. ч. обґрунтуванню організаційно-

економічних засад цього процесу, зробили відомі вітчизняні економісти-

аграрники: В. Андрійчук, І. Баланюк, Н. Богацька, В. Брус, Н. Бутенко, 

Н. Добрянська, М. Корінько, М. Лендєл, О. Лемішко, Н. Мельник, Б. Пасхавер, 

С. Попова, І. Румик, Н. Степаненко, В. Ткачук, Д. Шеленко, О. Шпичак, 

Ю. Юрчишин, А. Ясько та ін. Відзначаючи цінність напрацювань названих 

дослідників, слід зауважити, що окремі важливі аспекти зазначеної проблеми 

потребують подальших наукових досліджень з огляду на гостроту їх прояву в 

сучасних умовах. Передусім це стосується необхідності обґрунтування 

методичних підходів до визначення ефективності диверсифікації, наукових 

обґрунтувань взаємодії складових організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств й поглиблення 

методичних положень оцінки впливу організаційно-економічних умов на 

диверсифікаційні можливості у контексті ідентифікації перспективних 

напрямів розширення діяльності. Теоретична і практична значимість 
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розв’язання вказаних проблем, необхідність їх подальшого дослідження 

зумовили вибір теми дисертації, визначили її мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота відображає результати наукових досліджень, проведених 

автором відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського 

національного агроекологічного університету за темою: «Розробити та 

обґрунтувати стратегічні напрями і пріоритети формування конкуренто-

спроможного аграрного сектора економіки Північно-Західного регіону 

України» (номер державної реєстрації № 0110U002406). Крім того, основні 

положення дисертаційної роботи є результатом наукових досліджень, 

виконаних на кафедрі організації агробізнесу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за темами: «Бізнес-планування 

підприємницької діяльності в сфері АПК» (номер державної реєстрації 

№ 0110U003631), «Розробити рекомендації по ефективному формуванню 

попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції» 

(номер державної реєстрації № 0110U003637), «Розвиток підприємництва в 

сільському господарстві та його ефективність» (номер державної реєстрації 

№ 0108U004908). В межах окреслених тематик автором науково обґрунтовано 

організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

наукове обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних засад й розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного 

механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Відповідно до мети в дисертації поставлено та вирішено такі завдання: 

 удосконалити понятійний апарат проблеми дослідження, зокрема 

поглибити теоретико-методологічне трактування поняття диверсифікації; 

 з’ясувати наукові підходи та розвинути пропозиції щодо взаємодії 

складових організаційно-економічного механізму диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств;  

 запропонувати методичний підхід до визначення коефіцієнта розвитку 

диверсифікації сільськогосподарських підприємств; 

 обґрунтувати методичний підхід до визначення впливу організаційно-

економічних умов на диверсифікаційні можливості сільськогоспо-

дарських підприємств; 

 проаналізувати організаційно-економічні умови функціонування 

сільськогосподарських підприємств, оцінити їх ресурсний потенціал, 

сучасний рівень та можливості диверсифікації діяльності; 

 обґрунтувати напрями диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств у створенні багатогалузевого виробництва; 

 надати пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у поглибленні диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 
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 сформувати перспективні напрями диверсифікації несільськогоспо-

дарської підприємницької діяльності на сільських територіях. 

Об’єктом дослідження є процес удосконалення організаційно-

економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних 

та науково-прикладних підходів до удосконалення організаційно-економічного 

механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

є системний підхід до вивчення суспільних процесів та організаційно-

економічних проблем, які виникають в діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Методикою дослідження передбачено використання загально-

прийнятих положень економічних досліджень та опрацювання специфічних 

методичних підходів для поглибленого вивчення поставлених питань.  

Для деталізації об’єкта і предмета дослідження, теоретичного й 

методологічного узагальнення отриманих результатів застосовано абстрактно-

логічний метод, зокрема його прийоми – індукції та дедукції, аналізу і синтезу. 

З метою дослідження сучасного стану та характеристики впливу організаційно-

економічних умов на диверсифікаційні можливості сільськогосподарських 

підприємств використано статистико-економічний метод, зокрема його 

прийоми – групування (для встановлення залежності між економічною 

ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств та рівнем 

інтенсивності виробництва), порівняння (з метою зіставлення фактичних даних 

за окремі періоди), графічний (для наочного відображення отриманих 

результатів). Дослідження економічної ефективності диверсифікації діяльності 

окремих сільськогосподарських підприємств проведено за допомогою 

монографічного методу. Балансовий метод застосовано для формування 

прогнозних показників розвитку підприємств на підставі збалансованості 

попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції. Прогноз рівня 

конкурентоспроможності підприємств за рахунок диверсифікації їх виробничої 

діяльності здійснено за допомогою методу прогнозування. Метод оптимізації 

використано з метою побудови моделі оптимізації виробничої структури 

сільськогосподарських підприємств. 

Інформаційною базою дослідження стали відповідні положення 

законодавчих та нормативних актів України, офіційні матеріали Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики 

України та Головного управління статистики в Київській області, Департаменту 

агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації та 

районних управлінь агропромислового розвитку, статистична звітність 

сільськогосподарських підприємств Київської області, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених-аграрників з проблеми дослідження, 

інформаційні ресурси мережі Internet та результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. До найвагоміших результатів 

дослідження, що розкривають зміст дисертації, характеризують її наукову 

новизну та виносяться на захист, належать такі:  
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вперше: 

 запропоновано методичний підхід до визначення коефіцієнта розвитку 

диверсифікації сільськогосподарських підприємств, суть якого полягає у 

співставленні фактичного рівня до базового за такими показниками, як 

кількість видів продукції, обсяг виробництва валової продукції, 

чисельність працівників, а також на основі цього виявлення можливостей 

поглиблення диверсифікації;  

удосконалено: 

 трактування поняття диверсифікації як об’єктивно необхідного процесу 

розширення асортименту товарів і послуг, нових напрямів інвестування, 

виходу на нові ринки з метою підвищення ефективності і 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок раціональнішого 

використання фінансових можливостей і матеріальних ресурсів, 

зниження економічних ризиків та зростання рівня життя сільського 

населення; 

 наукові пропозиції щодо взаємодії складових організаційно-економічного 

механізму диверсифікації діяльності, зокрема це стосується урахування в 

його економічній частині впливу чинника конкурентоспроможності 

підприємства; 

 обґрунтування напрямів диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств у створенні багатогалузевого виробництва, до яких 

віднесено відновлення галузі тваринництва, розвиток біоенергетики, 

застосування інноваційних технологій первинної переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції;  

     дістали подальшого розвитку:  

 методичний підхід до оцінки впливу організаційно-економічних умов на 

диверсифікаційні можливості сільськогосподарських підприємств, що 

передбачає визначення оптимальних параметрів розширення асортименту 

виробництва продукції для досягнення максимальної його ефективності;  

 пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у поглибленні диверсифікації шляхом надання нових 

послуг: сертифікації продукції, логістичних послуг та інформаційно- 

консультативних послуг; 

 обґрунтування перспективних (з позиції підвищення якості життя) 

напрямів диверсифікації несільськогосподарської підприємницької 

діяльності на сільських територіях, до яких віднесено розвиток 

агротуризму, сфери побутового обслуговування, допоміжних виробництв 

та місцевих промислів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в конкретних 

пропозиціях щодо удосконалення організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. Розроблені 

пропозиції дозволяють використовувати отримані результати дослідження в 

практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.  
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Пропозиції щодо розвитку виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств та її диверсифікації рекомендовано до упровадження Управлінням 

агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації 

Київської області (довідка № 69/8 від 27.05.2014 р.) та Управлінням 

агропромислового розвитку Яготинської районної державної адміністрації 

Київської області (довідка № 66 від 16.06.2014 р.). 

Наукові розробки щодо побудови оптимізаційної моделі диверсифікації 

виробництва сільськогосподарської продукції, яка враховує поглиблення 

диверсифікації з цільовою функцією на максимум прибутку, прийнято до 

впровадження ПСП «Колос» Бородянського району Київської області 

(довідка № 9 від 04.06.2013 р.). Пропозиції щодо підвищення конкурентоспро-

можності сільськогосподарських підприємств за рахунок диверсифікації 

виробництва прийнято до упровадження ПСП ім. Т. Г. Шевченка 

Васильківського району Київської області (довідка № 19 від 29.05.2013 р.).  
Наукові розробки за темою дисертації використовуються у навчальному 

процесі Національного університету біоресурсів і природокористування 
України при викладанні навчальних дисциплін «Організація виробництва», 
«Планування та контроль на підприємстві», «Організація і планування 
виробництва в аграрних формуваннях» (акт впровадження від 02.03.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, в якій висвітлено авторський підхід до 
удосконалення організаційно-економічного механізму диверсифікації 
діяльності сільськогосподарських підприємств. Опубліковані праці за темою 
дослідження є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати і висновки 

наукових досліджень доповідались і отримали позитивну оцінку на 

VII Міжнародній науково-практичній конференції «Устойчивое развитие 

экономики: состояние, проблемы, перспективы» (Пинск, 2013); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи розвитку фінансового 

забезпечення аграрного виробництва в Україні» (Київ, 2014); Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Стратегія підприємства в контексті  

підвищення його конкурентоспроможності» (Донецьк, 2012); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Кооперативні читання: 2014 рік» (Житомир, 

2014); Науково-практичній конференції «Ринкові трансформації розвитку 

земельних відносин: результати, наслідки, перспективи» (Київ, 2012);  ХХХVІ 

Науково-практичній конференції, присвяченій Дню науки (Житомирський 

державний технологічний університет) (Житомир, 2011).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 одноосібних 

наукових праць загальним обсягом 2,58 друк. арк., у т. ч. 5 статей у наукових 

фахових виданнях України (1,79 друк. арк), 2 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (218 найменувань), додатків. 

Основний зміст дисертації викладено на 165 сторінках друкованого тексту. 

Робота містить 35 таблиць і 19 рисунків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі – «Теоретичні засади організаційно-економічного 

механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств» 
– удосконалено понятійний апарат проблеми дослідження; розвинуто 

пропозиції щодо взаємодії складових організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності сільгосппідприємств; запропоновано методичні 

підходи до визначення коефіцієнта розвитку диверсифікації та  оцінки впливу 

організаційно-економічних умов на диверсифікаційні можливості підприємств. 

В результаті проведеного аналізу та систематизації за ключовими 

особливостями наукових підходів до трактування поняття «диверсифікація» 

аргументовано, що його слід розглядати як об’єктивно необхідний процес 

розширення асортименту товарів і послуг, нових напрямів інвестування, виходу 

на нові ринки з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

підприємства за рахунок раціональнішого використання фінансових 

можливостей і матеріальних ресурсів, зниження економічних ризиків та 

зростання рівня життя сільського населення. Теоретично доведено, що метою 

диверсифікації є збалансування різних видів діяльності підприємств, що в 

результаті забезпечує ефективність функціонування за рахунок залучення в обіг 

наявних ресурсів та їх раціонального розподілу між альтернативними 

варіантами використання. Обґрунтовано, що процес диверсифікація 

супроводжується виконанням економічної, соціальної та екологічної функцій, 

що сприяє зрівноваженому розвитку підприємства у стратегічній перспективі.  

Виходячи з основних положень теорії диверсифікації і враховуючи 

особливості ринкової економіки, узагальнено теоретичні засади диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств, в основі яких окреслено мотиви 

(техніко-технологічні, фінансово-економічні, соціальні, стратегічні), види 

(вертикальна, горизонтальна, конгломератна), форми (виробнича, фінансова, 

маркетингова), цілі, причини та наслідки (позитивні, негативні) цього процесу. 

Доведено, що зазначене уможливлює систематизацію необхідної у контексті 

перспективних видів диверсифікації інформації з метою формування стратегії 

розвитку підприємства. Акцентовано увагу на тому, що причини та цілі 

диверсифікації обумовлюються іманентними особливостями діяльності 

окремого підприємства як виробничої системи відкритого типу.  

Ключовими теоретико-методологічними положеннями диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств, що визначають постулати, на 

яких вибудовується цей процес, визначено такі: обґрунтування ключової мети 

диверсифікації, що не суперечить стратегічній меті підприємства в цілому; 

необхідність захисту вже сформованого капіталу і лише потім – розробка 

напрямів його нарощування; врахування міжелементних зв’язків системи, їх 

особливостей і взаємодії; узгодження напрямів диверсифікації з актуальними 

потребами ринку; встановлення доцільності технологічної сумісності; 

максимальне використання наявних матеріальних і трудових ресурсів.  

Обґрунтовано доцільність виокремлення та використання в умовах 

окремого сільськогосподарського підприємства прийомів та методів 
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формування й реалізації проектів диверсифікації, а саме: внутрішнє зростання – 

диверсифікація діяльності в межах підприємства, чи зовнішнє – диверсифікація 

за рахунок злиття та поглинання. Застосування окреслених підходів визначає 

найбільш економічно виправданий напрям диверсифікації операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання.  

Доведено, що досягнення мети диверсифікації діяльності сільськогоспо-

дарського підприємства забезпечується організаційно-економічним 

механізмом, основні складові елементи якого у системній взаємодії 

забезпечують ефективну імплементацію проекту диверсифікації. Визначення 

напрямів диверсифікації є важливою умовою функціонування організаційно-

економічного механізму для забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. З позиції системного підходу процес диверсифікації діяльності 

ґрунтується на врахуванні властивостей складних динамічних систем 

внутрішнього та зовнішнього середовищ щодо структурної та функціональної 

різноманітності складових елементів. Пропозиції автора щодо взаємодії 

складових організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств базуються на врахуванні в його 

економічній частині впливу чинника конкурентоспроможності підприємства 

(рис.1). Даний елемент механізму виступає узагальнюючим критерієм 

ефективності функціонування механізму в цілому. 

 

 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
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Запропоновано методичний підхід до визначення коефіцієнта розвитку 

диверсифікації сільськогосподарських підприємств, суть якого полягає у 

співставленні фактичного рівня до базового за такими показниками, як 

кількість видів продукції, обсяг виробництва валової продукції, чисельність 

працівників, та на основі цього виявлення можливостей поглиблення 

диверсифікації. Якщо 0 < Крд < 1, то має місце соціально-економічна 

неефективність диверсифікації; Крд = 1 – соціально-економічна доцільність 

диверсифікації; якщо Крд > 1 – характерною є соціально-економічна 

ефективність диверсифікації:  
 

t
рвnрд ІІІК   

(1) 

де  Крд – коефіцієнт розвитку диверсифікації діяльності підприємства; Іп – 

індекс кількості видів продукції; Ів – індекс обсягу виробництва валової продукції;  Ір 

– індекс чисельності працівників на підприємстві; t – термін реалізації проекту 

диверсифікації.  
 

Розроблено методичний підхід до оцінки впливу організаційно-

економічних умов на диверсифікаційні можливості сільськогосподарських 

підприємств, який ґрунтується на визначенні оптимальних параметрів 

розширення асортименту виробництва продукції для досягнення максимальної 

його ефективності:  
   





m

a

aa

n

g

gg xvxvF

11

max  
(2) 

де maxF  – загальний обсяг прибутку підприємства; gv  – прибуток від галузі 

рослинництва з урахуванням розширеного асортименту продукції; av  – прибуток від 
галузі тваринництва з урахуванням розширеного асортименту продукції; gx , ax  – 
відповідно кількість галузей рослинництва і тваринництва. 

 

Використання зазначеного підходу дасть змогу визначити напрями 

диверсифікації та оцінити результати її проведення на перспективу. 

У другому розділі – «Сучасний стан організаційно-економічних умов 

функціонування та диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств» – проаналізовано організаційно-економічні умови функціону-

вання сільськогосподарських підприємств, оцінено їх ресурсний потенціал, а 

також сучасний рівень та можливості диверсифікації діяльності. 

Встановлено, що протягом 2009–2013 рр. у Київській області має місце 

зростання загальної кількості суб’єктів господарювання різних організаційно-

правових форм на 9,7 % (фермерських господарств – на 15,2 %, господарських 

товариств – 4,4 %, інших форм – 45,5 %). Площа сільгоспугідь у використанні 

зросла на 5,4 %. Підприємствами орендується до 85 % земель. У 90 % випадках 

термін дії договору становить до 5 років. Загальний обсяг залучених інвестицій 

у сільське господарство зменшився на 4,9 % при їх загальному зростанні на 

16 % за всіма секторами економіки.  
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Результати проведених досліджень вказують  на те, що протягом 2009–

2013 рр. ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств Київської області знизилась, про що свідчить зниження рівня 

рентабельності з 20,6 до 14,2 %, хоча в цілому мало місце збільшення обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції на 34,4 %, в т. ч. у рослинництві 

на 48,5 %, тваринництві – на 17,9 % (табл. 1).  

Таблиця 1  

Результати діяльності сільськогосподарських підприємств  

Київської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість підприємств, од. 520 516 541 525 534 102,7 

Чисельність працівників, зайнятих  

у с.-г. виробництві, осіб 40326 40448 38136 37491 36800 91,3 

у т. ч.  рослинництві 22498 21660 22218 21834 21086 93,7 

           тваринництві 17828 18788 15918 15657 15714 88,1 

Площа с.-г. угідь – всього, тис. га 918,9 916 946,8 1018 968,8 105,4 

Виробництво валової продукції –  

всього, млн грн 7612,5 7303,4 8905,4 9749,3 10228,2 134,4 

у т. ч.  рослинництві 4100,6 3900 5185,4 5711,7 6088,6 148,5 

 тваринництві 3511,9 3403,4 3720 4037,6 4139,6 117,9 

Рівень рентабельності  

с.-г. діяльності, % 20,6 31,1 38,5 34,1 14,2 - 6,4 в.п. 

у т. ч.  рослинництва 11,6 25,2 35,9 27,4 7,3 - 4,3 в.п. 

           тваринництва 33,8 38 43,6 46,3 26,0 - 7,8 в.п. 

Коефіцієнт розвитку диверсифікації  0,979 0,981 1,072 1,037 1,015 103,7 
 

Зокрема, виробництво зернових зросло на 36,2 %, соняшника та сої – у 3,2 

та 2,3 раза відповідно; виробництво м’яса ВРХ збільшилося на 7,4 %, свинини – 

23,6 %, молока – 1,4 %. Виявлено, що саме сільськогосподарські підприємства є 

основними виробниками зернових (87–90 %), цукрових буряків  (94–95 %) та 

соняшника (96–97 %) від загальної кількості їх виробництва у регіоні. 

Встановлено, що у 65 % досліджуваних сільськогосподарських підприємств 

відсутньою є галузь тваринництва. Всього в сільськогосподарських 

підприємствах досліджуваного регіону зайнято 17,5 % від загальної кількості 

зайнятих за всіма видами економічної діяльності. Кількість найманих 

працівників в галузях рослинництва і тваринництва зменшилася на 8,7 %, в т. ч. 

у рослинництві – на 6,3 %, тваринництві –  11,9 %.  

Протягом 2009–2013 рр. в Київській області має місце скорочення обсягів 

державних дотацій на 46,6 %, у т. ч. рослинництві – на 66,4 %, тваринництві – 

на 34,1 %. Обсяг застрахованих посівних площ сільськогосподарських 

підприємств у 2013 р. склав 57,4 тис. га, що учетверо більше, ніж у 2009 р. У 

2013 р. обсяг виплат склав 100  млн грн, що у 2,4 раза більше, ніж у 2009 р. 

Водночас кількість укладених договорів на агрострахування зменшилась на 

65 %. Встановлено, що протягом досліджуваного періоду обсяг наданих 

кредитів в сільське господарство Київської області зріс майже у 6 разів, проте 

рівень забезпечення потреб в кредитних ресурсах складає лише 5 %.   
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В 2013 р. у структурі грошових надходжень від реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами досліджуваного регіону 59,5 % займає 

продукція рослинництва (у т. ч. зернові та зернобобові – 34,3 %, з яких 

кукурудза на зерно – 23,4 %), що на 4,8 в. п. більше, ніж у 2009 р. Попри значні 

надходження від реалізації продукції тваринництва, а саме – 40,5 % у 2013 р., 

частка основних видів продукції (м’ясо ВРХ, свинина та молоко) залишається 

незначною. Основними видами діяльності є виробництво продукції, первинна 

переробка, надання послуг і торгівля. Найбільш диверсифікованими є 

підприємства Бориспільського, Броварського та Рокитнянського районів. 

Встановлено, що у 2013 р. має місце зниження коефіцієнта розвитку 

диверсифікації на 5,3 %, порівняно з 2011 р., коли його значення було 

найвищим (1,072), у порівнянні з 2009 р. – збільшення на 3,7 %. Рівень 

диверсифікації виробництва сільгосппідприємств Київської області в цілому 

має тенденцію до зростання і у 2013 р. становив  0,81, що на 2,5 % більше, ніж у 

2011 р. й характеризує високий рівень диверсифікації діяльності. В цілому 

протягом 2011–2013 рр. рівень диверсифікації виробництва зріс у 18 з 25 

досліджуваних районів. Аналіз рівня диверсифікації рослинницької галузі 

вказує на перехід від високого до середнього його рівня. Найбільш 

диверсифікованими є господарства Васильківського, Вишгородського та 

Макарівського районів. Щодо галузі тваринництва, то середній рівень 

диверсифікації в області в цілому підвищився. Найвищі значення мали 

підприємства Поліського, Таращанського та Богуславського районів. 

За допомогою групування виявлено існування залежності між кількістю 

видів продукції, площею сільгоспугідь, кількістю працівників та рівнем 

рентабельності сільськогосподарських підприємств. Групування за кількістю 

видів продукції показало, що найбільш рентабельними є підприємства, 

асортимент продукції яких складає понад 10 видів. Рентабельність виробництва 

на таких підприємствах складає понад 40 % (табл. 2). Встановлена тенденція 

характерна для тих сільськогосподарських підприємств, в структурі яких є 

рослинницька і тваринницька галузі, а основними видами продукції є зернові, 

насіння соняшника, цукровий буряк, соя, рапс, молоко, яловичина та свинина.  

Таблиця 2 
Групування сільськогосподарських підприємств Київської області  

за кількістю видів продукції (послуг) (в середньому за 2009–2013 рр.) 

К
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ст

в
 У середньому на підприємство Рентабельність, % 

площа 

с.-г. 

угідь, 

га 

кількість працівників 

всього 

у т.ч. 

всього 

у т.ч 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

до 3  204 729 35 21 14 14,0 11,9 18,2 

4–6 207 1774 66 37 29 17,7 32,3 6,8 

7–9 96 2793 112 62 50 38,4 21,3 59,9 

понад 10 20 8410 353 245 108 40,6 20,4 65,2 

Разом 527 1809 73 43 30 27,7 21,5 37,5 
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Поглиблене дослідження організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств проведено за 

даними ТОВ «АФ Яготинське» Яготинського району та ПСП «Колос» 

Бородянського району, як підприємств з типовою виробничою структурою для 

Лісостепової та Поліської зони Київської області. Протягом 2011–2013 рр. 

значення коефіцієнта розвитку диверсифікації є меншим одиниці. Зокрема для 

ТОВ «АФ Яготинське» та ПСП «Колос» в 2013 р. значення коефіцієнта 

становило 0,95. Виявлено, що на формування отриманого рівня показника 

найбільш суттєво вплинуло зменшення кількості зайнятих працівників та 

зменшення кількості видів продукції.  

Встановлено, що протягом досліджуваного періоду коефіцієнт 

конкурентоспроможності ТОВ «АФ Яготинське» мав тенденцію до зростання і 

у 2013 р. становив 4,72, що на 0,17 пунктів вище рівня 2009 р. В ПСП «Колос» 

вказаний показник протягом 2009–2013 рр. підвищився на 1,85 пунктів до рівня 

1,53 (у 2009 р.  він становив -0,32). Основною причиною низького рівня 

конкурентоспроможності підприємства слід вважати неефективну організацію 

збуту та просування продукції на ринок. 

З метою виявлення можливостей поглиблення диверсифікації 

сільськогосподарських підприємств здійснено поглиблений аналіз діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яких у Київській області 

функціонує 19. Найбільш успішні діють в Білоцерківському районі. Результати 

проведеного аналізу дають підстави стверджувати про доцільність їх 

подальшого розвитку та створення нових на базі сільськогосподарських 

підприємств. За результатами проведених досліджень доведено доцільність 

розвитку аграрного туризму як перспективного напряму диверсифікації 

діяльності у разі створення агросадиб на базі сільськогосподарських 

підприємств. На основі проведеного групування суб’єктів господарювання, які 

займаються аграрним туризмом, встановлено, що зі збільшенням площі садиби 

в середньому зростає кількість наданих послуг.  

У третьому розділі – «Напрями удосконалення організаційно-

економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств» – проведено оптимізацію виробничої структури 

диверсифікованих підприємств; обґрунтовано напрями диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств у створенні багатогалузевого 

виробництва; надано пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у поглибленні диверсифікації; сформовано 

перспективні напрями диверсифікації несільськогосподарської 

підприємницької діяльності на сільських територіях. 

Доведено, що оптимальна структура виробництва є важливою 

передумовою диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Оптимізація виробничої структури на основі економіко-математичного 

моделювання забезпечує системне відображення поведінки підприємства в 

діапазоні змінюваних умов, серед яких є такі, що в реальній дійсності важко 

прогнозовані або обумовлені суттєвими витратами та ризиком. Проектування 
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диверсифікації виробництва сільськогосподарської продукції (на прикладі 

виробничих структур типових підприємств) здійснено на основі розробленої 

економіко-математичної моделі, яка враховує поглиблення диверсифікації з 

цільовою функцією на максимум прибутку. Відповідно до розробленого 

проекту має місце зміна структури сільськогосподарських угідь за рахунок 

скорочення площі під зерновими та, відповідно, збільшення під технічними та 

кормовими культурами. Важливою умовою є незмінна частка тваринництва, що 

спричинено необхідністю подолання негативних процесів, що відбуваються в 

даній галузі. Зазначене уможливлюється за рахунок стабілізації ситуації і 

подальше виведення галузі на високий рівень рентабельності. Це, передусім,  

стосується вирощування великої рогатої худоби та свиней. Відтак, результатом 

диверсифікації для ТОВ «АФ Яготинське» є створення багатогалузевої 

виробничої структури, а для ПСП «Колос» – розширення галузі тваринництва і 

збільшення кількості видів продукції (табл. 3).  

Таблиця 3 

Проект диверсифікації виробництва сільськогосподарської продукції  

у сільськогосподарських підприємствах Київської області  

Показник 

ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

Індекс 

2020 р. до 

2013 р. 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

Індекс 

2020 р. до 

2013 р. 

Площа с.-г. угідь, га 1618,0 1618,0 1,0 2672,0 2672,0 1,0 

Кількість галузей, од. 1 2 2,0 2 2 1,0 

Кількість видів продукції, од. 8 15 1,9 10 15 1,5 

Виробництво валової 

продукції, всього, тис. грн * 3543,6 16927,8 4,8 44965,8 95402,2 2,1 

в т. ч.  рослинництва 3543,6 7280,4 2,1 7778,6 11433,9 1,5 

 тваринництва - 9647,4 х 37187,1 83968,3 2,3 

Зайнято працівників  

всього, осіб  12 39 3,3 57 86 1,5 

в т. ч.  рослинництві 12 12 1,0 21 24 1,1 

 тваринництві - 27 х 36 62 х 

Потреба в додаткових 

інвестиціях, всього, тис. грн х 24832,2 х х 17148,0 х 

в т. ч. рослинництво х 1355,1 х х 1119,1 х 

 тваринництво х 23477,1 х х 16028,9 х 

Термін окупності, років х 5,8 х х 1,6 х 

Коефіцієнт розвитку 

диверсифікації   0,95 1,77 1,86 0,95 1,79 1,89 

* Примітка: у цінах 2013 р. 
 

Результати розрахунків свідчать, що досягнення високого рівня 

урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, рівня 

товарності продукції, оптимізація структури посівних площ і раціонів годівлі 

худоби, а також використання інноваційних технологій первинної переробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції сприятимуть збільшенню обсягів 

виробництва продукції, що сприятиме підвищенню рівня рентабельності. 

Встановлено, що виробництво валової продукції в ТОВ «АФ Яготинське» 



13 

 

збільшиться в 4,8 раза, в т. ч. продукції рослинництва – 2,1 раза; для 

ПСП «Колос» – у 2,1 раза, в т. ч. продукції рослинництва – 1,5 раза, 

тваринництва – 2,3 раза. Розвиток тваринницької галузі для ТОВ «АФ 

Яготинське» дозволить створити 27, для ПСП «Колос» 36 робочих місць. 

Доведено можливість реалізації проекту диверсифікації у Яготинському 

районі за рахунок розвитку галузі тваринництва на тих підприємствах, де вона 

була відсутня. Розраховано, що в межах досліджуваного району загальна 

кількість поголів’я ВРХ зросте на 86,7 %. Матиме місце зростання кількості 

робочих місць на 18,4 % (за умов збереження кількості працівників у 

рослинництві на рівні 2013 р.), в т. ч. у тваринництві – на 59,9 %.  Обґрунтовано 

необхідність та можливості імплементації стратегії диверсифікації виробничої 

діяльності сільськогосподарських підприємств Яготинського району для 

підприємств інших районів Київської області, що сприятиме соціально-

економічному розвитку регіону в цілому. За умов збереження кількості 

сільськогосподарських підприємств та розвитку галузі тваринництва, реалізація 

проекту дозволить працевлаштувати понад 2,4 тис. осіб. При цьому очікується, 

що за рахунок зміни товарної структури та пришвидшення обіговості коштів 

виручка від реалізації продукції сільськогосподарських підприємств 

збільшиться у 2020 р. у 2,1 раза, порівняно з 2013 р. (табл. 4). 

Таблиця 4 

 Результати диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств Київської області  

Показник 
2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

2020 р. до  

2013 р., % 

Кількість підприємств, всього 534 534 100,0 

Кількість двогалузевих підприємств  252 337 133,7 

Зайнято в с.-г. підприємствах, тис. осіб 36,8 39,2 106,5 

в т. ч. у рослинництві 21,1 21,2 100,6 

 тваринництві 15,7 18,0 114,4 

Площа с.-г. угідь, тис. га 1668,7 1668,7 100,0 

в т. ч.  рілля 1356,1 1327,0 97,9 

 сіножаті та пасовища 251,7 280,8 111,6 

Виручка від реалізації продукції:    

 всього, млн грн 11148,3 23454,2 2,1 раза 

 на 1 працівника, тис. грн 668,1 1405,5 2,1 раза 

 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн 302,9 598,4 197,5 

 

На основі визначеного рівня конкурентоспроможності сільськогоспо-

дарських підприємств Київської області та розробленого проекту 

диверсифікації діяльності визначено рівень конкурентоспроможності на 

перспективу для ТОВ «АФ Яготинське» та ПСП «Колос». Результати 

прогнозування вказують на те, що має місце зростання всіх показників, що 

формують коефіцієнт конкурентоспроможності досліджуваних підприємств. 

Для ТОВ «АФ Яготинське» найбільший приріст має показник ефективності 

виробничої діяльності підприємства – 140,2; для ПСП «Колос» – ефективність 

організації збуту та просування продукції – 44,5. В цілому рівень 
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конкурентоспроможності зросте на 36,45 та 8,69 пунктів відповідно. Аналіз 

рівня диверсифікації за критерієм Херфінделя-Хіршмана для ТОВ «АФ 

Яготинське» свідчить про поглиблення диверсифікації з середнього рівня до 

високого. Рівень диверсифікації для ПСП «Колос» дещо знизиться, проте 

залишиться на середньому рівні.  

Розроблено пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у поглибленні диверсифікації шляхом надання 

нових послуг, а саме – сертифікації продукції, логістичних послуг та 

інформаційно-консультативних послуг. Дані види послуг доповнюють вже 

існуючі і поглиблюють диверсифікацію діяльності суб’єктів господарювання в 

сільському господарстві. Розроблено проект формування 5 сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів (у Центральній, Східній, Західній, 

Північній та Південній частині району) на базі функціонуючих 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням адміністративно-

територіальних особливостей Яготинського району. Розраховано, що за умов 

реалізації даного проекту буде створено 40 робочих місць, а додатковий дохід 

становитиме понад 2 млн грн.  

Обґрунтовано перспективні напрями диверсифікації несільськогоспо-

дарської підприємницької діяльності на сільських територіях, до яких належать 

розвиток агротуризму, сфери побутового обслуговування, допоміжних 

виробництв та місцевих промислів. Розвиток агротуризму за рахунок 

збереження етнографічної самобутності сприяє відродженню й розвитку 

традиційної культури Київської області, місцевої архітектури, мистецтва, 

промислів, тобто всього, що утворює регіональний колорит. Виявлено, що 

основними чинниками, що стримують розвиток агротуризму, є відсутність 

дієвої державної стратегії розвитку такого виду бізнесу та невизначеність 

правового статусу власників малих рекреаційних комплексів, розташованих у 

сільській місцевості. Згідно проведеного прогнозу за умов розвитку 

агротуризму в Київській області, а саме – додатковому створенні 18 агросадиб 

(реалізація проекту можлива на рівні домогосподарств, фермерських 

господарств, сільськогосподарських підприємств) буде додатково створено 

22 робочих місця. Розраховано, що середньорічних дохід агросадиб, 

враховуючи середню зайнятість та за умов середньодобової вартості 

відпочинку однієї особи на рівні 2013 р., складе 837 тис. грн. 

На основі розробленого організаційно-економічного механізму 

диверсифікації з урахуванням досвіду диверсифікаційних процесів на 

вітчизняних сільськогосподарських підприємствах поглиблено методичні 

засади формування диверсифікаційної політики. Доведено, що синергетичний 

ефект від удосконалення організаційно-економічного механізму диверсифікації 

діяльності для сільськогосподарських підприємств полягає не лише в зростанні 

економічної (зростанні грошових надходжень, пришвидшенні обіговості 

коштів), а й соціальної (створенні робочих місць) та екологічної (упровадження 

науково обґрунтованої системи сівозмін, використання органічних добрив, що 

зберігає родючість ґрунту) ефективності. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації обґрунтовано та поглиблено теоретико-методичні засади й 

розроблено практичні рекомендацій щодо удосконалення організаційно-

економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств: 

1. Теоретично доведено, що забезпечення зрівноваженого розвитку 

сільськогосподарських підприємств у стратегічній перспективі можливо за 

рахунок диверсифікації, під якою слід розуміти об’єктивно необхідний процес 

розширення асортименту товарів і послуг, нових напрямів інвестування, виходу 

на нові ринки з метою підвищення ефективності і конкурентоспроможності 

підприємства за рахунок раціональнішого використання фінансових 

можливостей і матеріальних ресурсів, зниження економічних ризиків та 

зростання рівня життя сільського населення. Процес диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств відіграє важливу роль в системі організації 

виробництва та супроводжується  урахуванням виробничого потенціалу та 

фінансово-економічних мотивів її подальшого поглиблення. 

2. Досягнення мети диверсифікації діяльності сільськогосподарського 

підприємства забезпечується організаційно-економічним механізмом, який 

включає правовий, організаційний та економічний блоки. В сучасних умовах 

слід вважати доцільним врахування впливу чинника конкурентоспроможності 

підприємства в економічній частині організаційно-економічного механізму 

диверсифікації його діяльності, що у системній взаємодії з іншими складовими 

забезпечить ефективну імплементацію проекту диверсифікації (внутрішнє чи 

зовнішнє зростання) з урахуванням іманентних особливостей окремого 

підприємства як виробничої системи відкритого типу. Даний елемент 

механізму за своїм значенням слід вважати узагальнюючим критерієм 

ефективності функціонування механізму в цілому. 

3. Обґрунтовано необхідність розширення методологічної бази 

визначення ефективності диверсифікації сільськогосподарських підприємств. 

Соціально-економічну оцінку доцільності диверсифікації діяльності та 

виявлення можливостей її подальшого поглиблення слід здійснювати за 

допомогою розробленого методичного підходу до визначення коефіцієнта 

розвитку диверсифікації сільськогосподарських підприємств, суть якого 

полягає у співставленні фактичного рівня до базового за такими показниками, 

як грошові надходження, чисельність працівників та кількість видів продукції. 

Практичними розрахунками виявлено, що протягом 2009–2013 рр. в 

сільськогосподарських підприємствах Київської області має місце підвищення 

коефіцієнта розвитку диверсифікації. Зокрема, у 2013 р. його значення було на 

рівні 1,015, що на 3,7 % вище, порівняно з 2009 р. 

4. Доведено, що оцінку впливу організаційно-економічних умов на 

диверсифікаційні можливості сільськогосподарських підприємств слід 

здійснювати на основі розробленого методичного підходу, що ґрунтується на 

визначенні оптимальних параметрів розширення асортименту виробництва 

продукції для досягнення максимальної його ефективності. Згідно такого 
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підходу можливими є об’єктивне визначення напрямів диверсифікації та оцінка 

результатів її проведення на перспективу. Групування досліджуваних 

сільськогосподарських підприємств за кількістю видів продукції показало, що 

найбільш рентабельними (понад 40 %) є підприємства, асортимент продукції 

яких складає понад 10 видів. Встановлена тенденція характерна для тих 

підприємств, в структурі яких є рослинницька і тваринницька галузі, а 

основними видами продукції є зернові, насіння соняшника, цукровий буряк, 

соя, рапс, молоко, яловичина та свинина.  

5. Організаційно-економічні умови функціонування та ресурсний 

потенціал сільськогосподарських підприємств Київської області в цілому є 

достатніми для ефективного виробництва та поглиблення диверсифікації їх 

діяльності. Проте протягом 2009–2013 рр. ефективність їх виробничої 

діяльності знизилась, про що свідчить зниження рівня рентабельності з 20,6 до 

14,2 %, хоча мало місце збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції на 34,4 %, в т. ч. в рослинництві на 48,5 %, тваринництві – 17,9 %. 

Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності підприємств 

характеризується зменшенням кількості зайнятих працівників в сільському 

господарстві (кількість працівників в галузях рослинництва і тваринництва 

зменшилася на 8,7 %), розширенням посівів найбільш кон’юнктурних видів 

продукції, скороченням тваринницьких галузей (у 65 % підприємств відсутнє 

тваринництво). Рівень диверсифікації виробництва підприємств у 2013 р. 

становив 0,81, що на 2,5 % більше, ніж у 2011 р. й характеризує високий її 

рівень. В цілому даний показник підвищився у 18 із 25 досліджуваних районів.  

6. Наукове передбачення ефективності сільськогосподарських 

підприємств з урахуванням організаційно-економічних умов їх функціонування 

слід здійснювати на основі розробленої економіко-математичної моделі, яка 

ґрунтується на необхідності поглиблення диверсифікації з цільовою функцією 

на максимум прибутку. Апробація розробленої моделі підтверджує доцільність 

створення багатогалузевого виробництва, основними напрямами диверсифікації 

діяльності в межах якого є відновлення галузі тваринництва, розвиток 

біоенергетики, застосування інноваційних технологій первинної переробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції. Прогноз ефективності 

сільськогосподарських підприємств до 2020 р. вказує на те, що виробництво 

валової продукції в умовах ТОВ «АФ Яготинське» збільшиться в 4,8 раза, в т. ч. 

продукції рослинництва – 2,1 раза; для ПСП «Колос» – у 2,1 раза, в т. ч. 

продукції рослинництва – 1,5 раза, тваринництва – 2,3 раза. Диверсифікація 

діяльності сільськогосподарських підприємств у межах Яготинського району 

дозволить збільшити поголів’я худоби на 86,7 % та створити 245 робочих 

місць. За умов збереження кількості сільськогосподарських підприємств та 

розвитку галузі тваринництва, реалізація проекту в інших районах Київської 

області дозволить працевлаштувати понад 2,4 тис. осіб. За рахунок зміни 

товарної структури та пришвидшення обіговості коштів виручка від реалізації 

продукції зросте на понад 83 млн грн., що у 2,1 раза більше, порівняно з 2013 р. 
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7. Поглиблення диверсифікації можливо за рахунок активізації діяльності 

існуючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх подальше 

створення на базі сільськогосподарських підприємств. Найбільш необхідними 

для аграріїв видами послуг кооперативів є  сертифікація продукції з 

урахуванням європейських стандартів, логістичні послуги та інформаційно-

консультативні послуги. Реалізація розробленого проекту формування 

5 обслуговуючих кооперативів на базі функціонуючих сільськогосподарських 

підприємств забезпечить створення 40 робочих місць, а додатковий дохід 

підприємств становитиме понад 2 млн грн.  

8. Перспективними (з позиції підвищення якості життя) напрямів 

диверсифікації несільськогосподарської підприємницької діяльності на 

сільських територіях є розвиток агротуризму, сфери побутового 

обслуговування, допоміжних виробництв та місцевих промислів. Вивчений 

досвід розвитку агротуризму в Київській області дає можливість стверджувати 

про значні можливості подальшого розвитку цього виду діяльності в сільській 

місцевості на базі функціонуючих сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств та господарств населення. Згідно проведеного 

прогнозу за умов розвитку агротуризму в Київській області, а саме – 

додатковому створенні 18 агросадиб буде додатково створено 22 робочих 

місця. Середньорічних дохід агросадиб складе 837 тис. грн. 
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спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Житомирський національний агроекологічний 

університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню та 

поглибленню теоретико-методичних засад й розробці практичних рекомендацій 

щодо удосконалення організаційно-економічного механізму диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методичний 

підхід до визначення коефіцієнта розвитку диверсифікації, удосконалено 

трактування поняття диверсифікації. Проаналізовано організаційно-економічні 

умови функціонування сільськогосподарських підприємств, оцінено їх 

ресурсний потенціал, сучасний рівень та можливості диверсифікації діяльності. 

Обґрунтовано напрями диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств у створенні багатогалузевого виробництва та розвитку 

несільськогосподарської підприємницької діяльності на сільських територіях. 

Розроблено пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у поглибленні диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств.  

Ключові слова: диверсифікація, організаційно-економічний механізм, 

організаційно-економічні умови, сільськогосподарське підприємство, 

виробнича діяльність. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Перегуда E. Ф. Организационно-экономический механизм 

диверсификации деятельности сельскохозяйственных предприятий. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 − экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). − Житомирский национальный 

агроэкологический университет Министерства образования и науки Украины, 

Житомир, 2015. 

Диссертационная работа посвящена научному обоснованию и 

углублению теоретико-методических основ и разработке практических 

рекомендацій относительно усовершенствования организационно-

экономического механизма диверсификации деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Аргументировано, что понятие 

«диверсификация» следует рассматривать как объективно необходимый 

процесс расширения ассортимента товаров и услуг, новых направлений 

инвестирования, выхода на новые рынки с целью повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятия за счет более рационального 

использования финансовых возможностей и материальных ресурсов, снижения 

экономических рисков и роста уровня жизни сельского населения.  

Выяснены научные подходы и развиты предложения относительно 

взаимодействия составляющих организационно-экономического механизма 

диверсификации деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые 

базируются на учитывании в его экономической части влияния фактора 

конкурентоспособности предприятия. 

Предложен методический подход к определению коэффициента развития 

диверсификации сельскохозяйственных предприятий, суть которого 

заключается в сопоставлении фактического уровня к базовому по таким 

показателям, как количество видов продукции, объем производства валовой 

продукции, численность работников, и на основе этого выявления 

возможностей углубления диверсификации. Усовершенствован методический 

подход к оценке влияния организационно-экономических условий на 

диверсификационные возможности сельскохозяйственных предприятий, 

который предусматривает определение оптимальних параметров расширения 

ассортимента производства продукции для достижения максимальной его 

эффективности. 

Проанализированы организационно-экономические условия 

функционирования сельскохозяйственных предприятий, оценен их ресурсный 

потенциал, современный уровень и возможности диверсификации 

деятельности. Установлено, что организационно-экономические условия 

функционирования и ресурсный потенциал сельхозпредприятий Киевской 

области в целом являются достаточными для эффективного производства и 

углубления диверсификации их деятельности. 
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Обоснованно, что научное предвидение эффективности 

сельскохозяйственных предприятий с учетом организационно-экономических 

условий их функционирования следует осуществлять на основе разработанной 

экономико-математической модели, которая основывается на необходимости 

углубления диверсификации с целевой функцией на максимум прибыли. 

Апробация разработанной модели подтверждает целесообразность создания 

многоотраслевого производства, основними направлениями диверсификации 

деятельности в пределах которого являются возобновление отрасли 

животноводства, развитие биоэнергетики, применения инновационных 

технологий первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции.  

Разработаны предложения относительно усиления роли 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в углублении 

диверсификации путем предоставления новых услуг: сертификации продукции, 

логистических услуг и информационно-консультативных услуг. Обоснованы 

перспективные направления диверсификации несельскохозяйственной 

предпринимательской деятельности на сельских территориях, к которым 

отнесено развитие агротуризма, сферы бытового обслуживания, 

вспомогательных производств и местных промыслов. 

Ключевые слова: диверсификация, организационно-экономический 

механизм, сельскохозяйственное предприятие, производственная деятельность. 
 

SUMMARY 

 

Pereguda Ye. F. The organizational and economic mechanism of 

diversifying the activities of farm enterprises. – Manuscript. 

The thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic 

activities). – Zhytomyr National Agroecological University Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2015. 

The thesis highlights the scientific substantiation and the extension of the 

theoretical and methodical principles, as well as the development of practical 

recommendations related to improving the organizational and economic mechanism 

of diversifying the activities of farm enterprises. The methodical approach to 

determining the coefficient of the diversification development is suggested, the 

interpretation of the concept of diversification is improved. The organizational and 

economic conditions of the functioning of farm enterprises are analyzed, their 

recourse potentials, present-day level and the possibilities of diversifying their 

activities are evaluated. The directions for diversifying the activities of farm 

enterprises aimed at organizing the diversified production and developing the non-

farm entrepreneurial activities on rural territories are substantiated. The 

recommendations related to enhancing the role of farm service co-operatives in 

intensifying the  diversification activities of farm enterprises are developed. 

Key words: diversification, organizational and economic mechanism, 

organizational and economic conditions, farm enterprises, production activities. 
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