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ВСТУП 

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 
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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 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 
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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; 



6 

 надати пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у поглибленні диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 

 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 
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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:  

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 
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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. 
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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.  

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Сутність поняття «диверсифікація» та її вплив на економічний 

розвиток сільськогосподарських підприємств  

 

Зростання ефективності виробничої діяльності підприємств в аграрній 

сфері лежить в площині більш оптимального використання ресурсів. Це дає 

можливість розвиватися підприємству, створюючи додаткові можливості 

підвищення якості продукції, підвищення рівня життя сільського населення 

та максимізації його доходів. Важливим напрямом досягнення цієї мети в 

агарній сфері є диверсифікація діяльності сільськогосподарських 

підприємств.    

Виникнення такого явища, як «диверсифікація», обумовлено 

об’єктивними факторами розвитку ринкової економіки, оскільки у західних 

країнах більшість можливих джерел внутрішнього зростання, що 

забезпечували підвищення ефективності виробництва, використовувалися в 

середині минулого століття. Засновником теорії розвитку диверсифікованих 

підприємств вважається американський економіст Г. Марковіц. В 

подальшому дана теорія була розвинена та узагальнена М. Портером та 

іншими науковцями [11, 153, 198, 217]. 

В ринкових умовах, коли характерною є можливість 

взаємопроникнення технологій та вільного руху капіталів, диверсифікація 

виробничої діяльності реалізується за такими видами, як операційна, 

фінансова та інвестиційна. На рівень її ефективності безпосередньо впливає 

вибір конкурентоспроможних товарів, робіт та послуг, що безпосередньо 

визначає стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства. В свою 
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чергу, ця стратегія передбачає розробку методики отримання, обробки та 

подання інформації, що дає можливість своєчасного орієнтування на стан 

попиту і пропозиції, новітні технології, мотиваційних чинників, а також 

допомагає ідентифікувати перспективні напрями диверсифікації діяльності.  

Таблиця 1.1 

Основні тлумачення поняття «диверсифікація» 

Джерело Визначення Особливості 

1 2 3 

А
н

со
ф

ф
 І

.,
 

1
9
5
6
 р

.,
 

[1
1
] 

Диверсифікація – це термін, що застосовується до 

процесу перерозподілу ресурсів, які існують на 

даному підприємстві, в інші сфери діяльності, які 

суттєво відрізняються від попередніх. 

Загальне 

визначення 

дефініції 

«диверсифікація» 

П
о
р
те

р
 М

.,
 

1
9
8

7
р
.,
 

[1
5
3
] Диверсифікація виробництва – одночасний розвиток 

багатьох, не пов’язаних один з одним виробництв, 

розширення товарного асортименту.   

Запропоновано 

загальногалузеве 

визначення 

категорії 

«диверсифікація» 

Б
о
р
и

со
в
а 

В
. 

А
.,
 

2
0
0
2
 р

.,
 

 [
2
5
] 

Диверсифікацією сільськогосподарського 

виробництва є розширення, зміна продукції, освоєння 

нових видів виробництв, отримання економічної 

вигоди з урахуванням екологічних та соціальних 

потреб суспільства.  

Запропоновано 

визначення 

категорії 

«диверсифікація» 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

К
о
р
ін

ьк
о

 М
.Д

. 

2
0
0
8
 р

.,
  

[1
0
6
] 

Диверсифікація – це інноваційний процес 

різностороннього розвитку господарюючого суб’єкта 

шляхом перерозподілу ресурсів, проникнення в інші 

галузі виробництва та на ринки нових товарів і послуг 

з метою зниження ризиків та збільшення доходу. 

1. Введено поняття 

«інноваційний 

процес»;        

2. Означена мета 

диверсифікації. 

Т
к
ач

у
к
 В

. 
 І

.,
  

2
0
1
1
 р

.,
 

 [
1
9
7
] 

Диверсифікація становить собою розмаїтість 

кількісних та якісних змін в економічній діяльності 

підприємства, які супроводжуються одночасним 

розвитком декількох не взаємопов’язаних 

технологічних видів виробництва та обслуговування, 

розширенням асортименту виробленої продукції або 

послуг у рамках єдиної системи – підприємства. 

1. Розвиток 

декількох не 

взаємопов’язаних 

технологічних 

видів виробництва;                     

2. Введено поняття 

«послуги» та 

«обслуговування». 

Т
к
ач

ен
к
о

 С
. 

О
.,
  

2
0
1
2
 р

. 
 

[1
9
5
] 

Диверсифікацію можна визначити як розширення 

діапазону діяльності суб’єкта господарювання, 

пов’язаного з проникненням в інші нові галузі, що 

часто не пов’язані з основною спеціалізацією. У свою 

чергу, з фінансового боку диверсифікацію можна 

розглядати як урізноманітнення фінансової діяльності 

через здійснення коротко  і довгострокових 

фінансових вкладень  

1. Диверсифікація 

розглядається як 

форма 

проникнення нові 

галузі;       

2. Розглядається як 

спосіб зниження 

фінансових 

ризиків. 
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Продовження табл. 1.1 

Джерело: адаптовано автором [11, 25, 48, 49, 103, 152, 195, 197, 216].   

 

Основна суть диверсифікації господарської діяльності полягає в 

урізноманітненні напрямів діяльності. Зауважимо, що для позначення даного 

процесу до 2009 р., поряд з терміном «диверсифікація», використовувався 

термін багатовидова діяльність. Проте визначена методологія дослідження 

дала можливість розмежувати ці два поняття. Відтак, під диверсифікацією 

розуміють процес, який відбувається при функціонуванні 

сільськогосподарських підприємств і може охоплювати всі її сторони. 

Економічний зміст даного процесу передбачає започаткування будь-якого 

виду діяльності, що приносить дохід, однак не охоплює всієї діяльності 

господарства. Багатовидовою вважається діяльність, яка здійснюється за 

межами підприємства з метою отримання відповідної винагороди.  

У результаті проведеного аналізу та систематизації за ключовими 

особливостями наукових підходів до трактування поняття «диверсифікація» 

вважаємо, 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. При 

цьому, метою диверсифікації є збалансування різних видів діяльності 

підприємств, що в результаті забезпечує ефективність функціонування за 

1 2 3 

h
tt

p
:/

/v
sl

o
v
ar

.o
rg

.r
u
/v

2
/1

6
7
4
8
.h

t

m
  

[4
8
] 

 

Диверсифікація –  (від середньовічного лат. Diversificatio 
– зміна – різноманітність); 1) проник-нення фірм в 
галузі, що не мають прямого виробни-чого зв’язку або 
функціональної залежності від основ-ної галузі їхньої 
діяльності; 2) У широкому сенсі – поширення 
господарської діяльності на нові сфери (розширення 
номенклатури продукції, видів послуг тощо). 

Диверсифікація 

– розглядається 

як спосіб 

структурної 

перебудови 

господарства. 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.i

n

v
es

ta
d
v
is

er
.c

o

m
.u

a/
u
k
r/

g
lo

ss

ar
y
 [

4
9
] «Диверсифікація – загальна ділова практика, направлена 

на розширення номенклатури товарів і послуг та/або 
географічної території, для того, щоб розосередити 
ризик і знизити залежність від циклічності бізнесу». 

Диверсифікація 

розглядається як 

можливість зни-

ження залеж-

ності від цикліч-

ності бізнесу. 

http://www.investadviser.com.ua/ukr/glossary
http://www.investadviser.com.ua/ukr/glossary
http://www.investadviser.com.ua/ukr/glossary
http://www.investadviser.com.ua/ukr/glossary
http://www.investadviser.com.ua/ukr/glossary
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рахунок залучення в обіг наявних ресурсів та їх раціонального розподілу між 

альтернативними варіантами використання. Крім того, можливе досягнення 

збільшення фінансової синергії; стабілізація доходів; зменшення ризику; 

збільшення кредитних можливостей; розширення напрямів діяльності 

підприємства, що дає змогу нарощувати капітал не лише у прибуткові галузі.  

Виходячи з основних положень теорії диверсифікації і враховуючи 

особливості ринкової економіки, узагальнено теоретичні засади 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, в основі яких 

окреслено мотиви, види, форми, цілі, причини та наслідки цього процесу. 

Зазначене уможливлює систематизацію необхідної у контексті 

перспективних видів диверсифікації інформації з метою формування 

стратегії розвитку підприємства (рис. 1.1). 

Визначення мети процесу диверсифікації формується з урахуванням 

основної його стратегії. Важливим при цьому є збереження уже 

сформованої виробничої структури і наявних ресурсів, існуючих 

внутрішньогосподарських відносин та ключових елементів зовнішнього 

середовища. Необхідність розвитку процесу диверсифікації зумовлена 

розширенням ринків збуту продукції, збільшенням асортименту продукції 

через більш ефективне використання наявних ресурсів, яке повинне 

супроводжуватись зростанням конкурентоспроможності підприємства.   

До основних мотивів, які стимулюють поглиблення диверсифікації 

діяльності, віднесено техніко-технологічні, фінансово-економічні, 

соціальні і екологічні. В основі техніко-технологічних мотивів є 

оптимальне використання виробничих потужностей та розвиток 

інноваційної політики. В основі фінансово-економічних – зменшення 

ризиків, забезпечення фінансової стійкості, отримання синергетичного 

ефекту. Базою соціальних мотивів є оптимізація кадрового складу та зміна 

системи мотивації управлінського персоналу. Суть стратегічних мотивів 

полягає в адаптації до змін в кон’юнктурі ринків у довгостроковому 

періоді, диверсифікації виробничої діяльності.  



15 

 

Рис. 1.1. Теоретичні основи диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: власні дослідження. 

 

Основними формами диверсифікації діяльності підприємства є 
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які розширюють асортимент виробленої продукції. Важливе місце у 

поглибленні диверсифікації займає розширення невиробничої діяльності, 
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агротуризму та інше. Фінансова форма диверсифікації передбачає 

збільшення різних видів внутрішніх і зовнішніх інвестицій, пошук нових 

напрямів фінансової діяльності. Маркетингова форма диверсифікації 

передбачає, передусім, розширення каналів реалізації продукції, створення 

системи власної торгівлі, створення брендів та їх реклама.   

Основними видами диверсифікації є вертикальна, горизонтальна і 

конгломератна. Відтак, вертикальна диверсифікація реалізується через 

поглиблення взаємовідносин у сфері виробництва та переробки продукції. 

У технологічному і маркетинговому аспекті – це пов’язано з пошуком 

можливостей розвитку за рахунок оптимізації використання ресурсів та 

удосконалення збутової політики. При вертикальній диверсифікації 

підприємство розвиває виробництва, які входять в технологічний ланцюг 

випуску основної продукції (рис. 1.2).  

 
           а) вертикально-неспоріднена                                б) вертикальна, з побічною  

                   диверсифікація                                                  продукцією і споріднена  

                                                                                                     диверсифікація 

Рис. 1.2. Схеми комбінованих напрямів вертикальної диверсифікації 

сільськогосподарського підприємства 
Джерело: власні дослідження. 
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Зміст наведеного рисунку свідчить про те, що при вертикальній 

диверсифікації номенклатура кінцевої продукції може складатися як з 

одного, так і кількох найменувань. Хоча вона може здійснюватися і частково, 

а саме – певна із сфер діяльності може бути відсутньою у процесі 

виробництва продукції. 

Вертикальна диверсифікація діяльності підприємств передбачає 

поглиблення взаємозв’язків між товаровиробниками, маркетинговими 

структурами, переробниками, в нашому випадку – сільськогосподарської 

сировини, та системою роздрібної торгівлі. При цьому, значна частина 

функції виконується поза межами операційної діяльності виробника 

сировини. Така система, на нашу думку, відноситься до вертикально 

інтегрованої. Диверсифікація діяльності підприємств, яка непов’язана з 

виробництвом сільськогосподарської продукції, є вертикально не 

інтегрованою. До такої діяльності слід віднести виробництво та реалізацію 

будівельних матеріалів, надання соціальних послуг (пошиття та ремонт одягу 

і взуття, виробництво та реалізація сувенірів тощо).     

Горизонтальна диверсифікація пов’язана, перш за все, з 

розширенням присутності підприємств на ринках через оновлення 

асортименту продукції та її якості, що потребує значного розширення їх 

інноваційної діяльності. Також можливий одночасний розвиток як 

спорідненої, так й неспорідненої диверсифікації, який передбачає розвиток 

видів діяльності, як пов’язаних, так і непов’язаних з основною діяльністю. У 

Додатку А відображено схему змішаної горизонтальної диверсифікації. При 

цьому, кількість видів діяльності (робіт, послуг) може суттєво коливатись. В 

економічній літературі, як приклад, наводиться той факт, що на початку 

90-х рр. серед 500 найбільших корпорацій США 90 % існували у формі 

багатогалузевих концернів, переважна більшість яких мала у своєму складі в 

середньому підприємства 11 галузей, а наймогутніші – 30–50 галузей [51]. 

Пряме вкладання капіталу, у межах диверсифікації виробництва і 

фінансової діяльності, передбачає: по-перше, вкладання у розвиток нових 
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видів діяльності на підприємстві шляхом придбання ресурсів та 

нематеріальних активів, ремонт і модернізацію обладнання, оптимізацію 

запасів товарно-матеріальних цінностей (при виробництві нової продукції на 

існуючому обладнанні) тощо; по-друге – придбання інших підприємств або 

створення асоційованих (підприємства, в яких інвестору належить 

блокувальний пакет акцій (понад 25 %)), дочірніх (інвестору належить 

контрольний пакет акцій) або спільних підприємств. Портфельні вкладення 

капіталу можуть здійснюватися як у корпоративні права інших підприємств, 

так і у боргові фінансові інструменти. 

Суть конгломератного виду диверсифікації полягає у розширенні 

асортименту продукції підприємства, що не пов’язана з 

використовуваними технологіями, невизначеними ринками, мало 

дослідженими потребами споживачів. На нашу думку, цей вид 

диверсифікації є найбільш витратним і може бути застосований лише 

великими, прибутковими корпораціями. 

Визначені в дослідлженні напрями та методи диверсифікації 

виробництва і капіталу мають свої особливості для кожного окремого 

підприємства і повинні враховувати можливості її реалізації та майбутній 

економічний ефект. З огляду на зазначене, на практиці до вибору напряму 

диверсифікації застосовують індивідуальний підхід. Наслідком застосування 

диверсифікації на підприємстві може бути як отримана ринкова перевага, так 

і створені ринкові загрози.  

Диверсифікація, як важлива складова організаційної структури 

виробництва, забезпечує позитивні зміни для підприємства, а саме: знижує 

рівень ризику виробничої діяльності; дає змогу ефективніше 

використовувати наявні ресурси та отримувати додатковий дохід; дає змогу 

отримувати додаткові робочі місця; розширює асортимент продукції та 

зменшує ризики сезонного виробництва; сприяє підвищенню екологічної 

безпеки; опановує нові ринки сільськогосподарської продукції; з’являються 

джерела для формування більш стійкого грошового потоку. Крім того, 
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диверсифікацію необхідно розглядати як важливий засіб зниження 

фінансових ризиків. Професор В. І. Ткачук зазначає: «якщо підприємство 

отримує переважну частку прибутку від реалізації якогось одного виду 

продукції, то погіршення кон’юнктури ринку по даній продукції або 

стихійного лиха типу епізоотії може призвести до серйозних економічних 

втрат або навіть до банкрутства такого підприємства» [197, c. 60]. 

На рис. 1.3 окреслено переваги та негативні наслідки диверсифікації, 

що відіграють ключову роль у розвитку підприємства. 

 

Рис. 1.3. Переваги та недоліки диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

Джерело: адаптовано [4, 197]. 

 

Відтак результати проведених досліджень теоретичних аспектів 

диверсифікації дозволили визначити основні переваги цього процесу. 
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Основний економічний зміст цього процесу проявляється у формуванні 

прибутку, причому втрачений прибуток в одних галузях може бути 

компенсований за рахунок більшого прибутку від реалізації продукції в 

інших галузях. У разі відсутності таких змін в структурі прибутку загальний 

фінансовий стан підприємства суттєво не зміниться за рахунок меншої 

частки даної галузі в його структурі. Крім того, підприємства, в яких 

відбувається диверсифікація діяльності, є більш стійкими до ринкових 

викликів, зокрема кризових процесів, що супроводжуються інфляцією, 

низькою платоспроможністю учасників ринків тощо [4, 197].  

Диверсифікація діяльності підприємств аграрної сфери передбачає 

більш оптимальне використання матеріальних ресурсів, землі та робочої 

сили, що забезпечує зниження сезонності виробництва, підвищує рівень 

занятості сільського населення та дозволяє підвищити екологічну 

ефективність сільських територій. Цей процес дозволяє більш оперативно 

реагувати на кон’юнктуру продовольчих ринків, забезпечуючи підвищення 

не лише економічної, а й соціальної і екологічної ефективності. На думку 

В. Г. Андрійчука, диверсифікація сільськогосподарських підприємств, 

зокрема галузева вертикально інтегрована диверсифікація, дає змогу їм 

отримувати синергічний ефект і тим самим, за однакових інших умов, 

підвищувати ефективність виробництва [4].  

Процес диверсифікації, крім позитивних переваг, характеризується і 

певними негативними наслідками, адже втрачаються переваги 

спеціалізованого виробництва. Це пов’язано із тим, що одночасний розвиток 

багатьох видів діяльності потребує значних ресурсів, а досягти їх 

раціональної концентрації дуже складно. Як наслідок, втрачається деякі 

переваги крупнотоварного виробництва. Ряд науковців до негативних 

наслідків відносять зниження переваг спеціалізованого виробництва; 

ускладнення механізму управління  виробництвом; можливі додаткові 

витрати на виробництво диверсифікованої продукції; необхідність 

розширення маркетингової діяльності; потреба в додаткових інвестиціях для 
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проведення диверсифікації; ускладнення логістики підприємства; втрата часу 

на оновлення та освоєння технологій виробництва [4, 197]. 

Крім того, диверсифіковане виробництво має більш складну систему 

менеджменту. Управлінський персонал таких підприємств для прийняття 

фахових рішень повинен мати багатовекторну професійну підготовку. Слід 

зазначити також, що більші можливості в поглибленні цього процесу мають 

великотоварні сільськогосподарські підприємства. В. Г. Андрійчук зазначав, 

що великі за розміром підприємства мають кращі організаційно-економічні 

умови для диверсифікації власної діяльності. Вони здатні, перш за все, 

відновлювати традиційні галузі сільськогосподарського виробництва, 

використовуючи їх раціональне поєднання і тим самим усувати або істотно 

згладжувати протиріччя між диверсифікацією і спеціалізацією виробництва, 

досягати кращих результатів господарювання. Великі підприємства мають 

ширші можливості щодо фінансового забезпечення організації нових 

виробництв [5].  

Водночас відмітимо, що для підприємств малого та середнього бізнесу 

характерний низький рівень концентрації виробництва. Вони не в змозі 

розвивати декілька галузей одночасно, тому для них характерна вузька 

спеціалізація виробництва. Диверсифікація діяльності підприємства впливає 

на рівень виробничих і фінансових результатів, що дає змогу оцінити 

результативність цього процесу. При цьому слід враховувати кількісні 

параметри не лише економічної ефективності, а й позитивні зміни в 

показниках соціальної і екологічної ефективності.  

При проведенні оцінки рівня диверсифікації діяльності підприємств 

слід враховувати найбільшу сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів, які 

впливають на цей процес. До зовнішніх факторів впливу на стратегію 

диверсифікації діяльності підприємства слід віднести кон’юнктуру ринку, 

рівень конкуренції, податкову, фінансово-кредитну та страхову системи, 

рівень вертикальної інтеграції, фінансово-кредитну та страхову системи, 

рівень державної підтримки, наявність цільових державних програми. До 
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внутрішніх факторів диверсифікації підприємства можна віднести масштаб 

підприємства, ресурсне забезпечення та рівень його використання, 

організаційну структуру підприємства, систему управління на підприємстві, 

рівень фахової підготовки управлінського персоналу та його готовність до 

реалізації стратегії диверсифікації. 

Важливим теоретичним положенням диверсифікації діяльності є 

класифікація її методів. Вагомий внесок в цю класифікацію зробив 

М. Д. Корінько, який виділив дві основні групи методів диверсифікації [103]: 

1) диверсифікація діяльності в межах одного підприємства. Вона 

характеризується, як внутрішнє зростання даного підприємства, яке 

базується на більш ефективному використанні наявних ресурсів та 

можливостей їх додаткового залучення. Діяльність підприємницьких 

структур спрямовується на удосконалення виробництва уже існуючої 

продукції, покращуючи її якісні параметри, а також розробку проектів з 

виробництва нових видів продукції, розширюючи при цьому інноваційну 

діяльність. Основною неохідністю диверсифікації внутрішнього зростання є 

ефективне використання наявних ресурсів через оптимізацію виробничих 

систем, що дозволяє не лише збільшувати додану вартість, яка створюється в 

аграрному виробництві, але й дозволяє подальше функціонування цих 

підприємств в умовах мінливого ринкового середовища; 2) процес злиття та 

поглинання, який характеризується як зовнішнє зростання. Ці методи 

передбачають об’єднання підприємницьких структур з подальшим 

розвитком процесу їх диверсифікації.  

На нашу думку, визначені методи класифікації в аграрній сфері 

мають свої особливості. Зокрема, вони повинні враховувати сезонність 

виробництва, відмінності в термінах «виробничий період» та «період 

виробництва», наявність різних організаційно-правових форм 

господарювання і, як наслідок, різних масштабів виробництва. Крім того, 

Котляр М. Л. до другої групи методів диверсифікації діяльності 

запропонував віднести наявність існуючих прогресивних технологій, 
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міжгосподарських зв’язків із забезпечення процесу виробництва, 

маркетингової системи, високого рівня попиту на диверсифіковану 

діяльність, наявність висококваліфікованого персоналу, що мінімізує 

обсяги інвестицій в процес диверсифікації. Основним питанням у 

визначенні стратегії напрямів диверсифікації є визначення інвестицій та їх 

окупності. Диверсифікація зовнішнього зростання створює умови для 

забезпечення більш ефективної системи управління стратегічним 

розвитком і передбачає ефективніше використання ресурсів в процесі 

диверсифікації внутрішнього зростання [106]. Процес поглиблення 

диверсифікації діяльності підприємств повинен супроводжуватись 

прийняттям управлінських рішень щодо визначення її доцільності, 

масштабів, матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням та розробці 

проекту диверсифікації з використанням економіко-математичного 

моделювання.  

В цілому диверсифікація діяльності передбачає реструктуризацію 

підприємства. З цією метою здійснюється ряд заходів для приведення 

функціональних структур у відповідність до обраної стратегії розвитку на 

основі прийнятих управлінських рішень. Реалізація зазначених заходів має 

на меті покращення управління сільськогосподарським підприємством, 

підвищення рівня ефективності використання ресурсів, виробництво нових 

видів конкурентоспроможної продукції та ряд інших чинників, що 

передбачають зростання маси прибутку та підвищення рівня економічної 

ефективності. Ці заходи викликають необхідність структурних змін в 

існуючих функціональних підсистемах підприємства. Адже стратегічна 

мета сільськогосподарських товаровиробників полягає у збереженні 

існуючих тенденцій розвитку та подальшому посиленні конкурентних 

позицій на ринку. Проте питання підвищення конкурентоспроможності 

окремих функціональних підрозділів залишається насьогодні відкритим. 

На думку ряду авторів, до основних стратегій диверсифікації 

відносяться: 1) стратегія концентрованої диверсифікації, суть якої полягає у 
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пошуку і використанні додаткових можливостей виробництва нових 

продуктів, що укладені в існуючому бізнесі; 2) стратегію горизонтальної 

диверсифікації, яка припускає пошук можливостей росту на існуючому 

ринку за рахунок нової продукції, що вимагає нової технології, відмінної від 

використаної; 3) стратегію конгломеративної диверсифікації, що полягає у 

розширенні фірми за рахунок виробництва технологічно не пов’язаних 

товарів, що реалізуються на нових ринках.  

Основними завданнями стратегічного розвитку диверсифікації 

діяльності підприємств, особливо з урахуванням процесу Євроінтеграції, є 

підвищення результативності всіх видів їх діяльності, зниження 

підприємницьких ризиків та підвищення конкурентоспроможності товарної 

продукції і підприємств в цілому. Основними етапами її здійснення є: 

1) ліквідація традиційних неефективних ланок у діючому виробництві; 

2) вибір нових напрямів діяльності через створення нових робочих місць, 

переоснащення робочих потужностей і забезпечення висококваліфікованими 

працівниками; 3) зміна організаційної структури підприємства та адаптація 

до нових, нетрадиційних принципів функціонування виробництва в 

ринковому середовищі [36, 70, 154]. 

На нашу думку, основні стратегії диверсифікації необхідно доповнити 

наступними векторами: освоєння нових сегментів ринку; створення альянсів; 

вихід на зарубіжні ринки, врахування рівня існуючої диверсифікації 

діяльності підприємств і визначення темпів її розвитку, що викликає 

необхідність розробки методики визначення коефіцієнту розвитку 

диверсифікації. Для оцінки і планування диверсифікації потрібен час, 

наполегливість і ретельне вивчення. Необхідний ретельний аналіз 

підприємства для того, щоб визначити спочатку, потрібно, чи ні його 

диверсифікувати. Адже цей процес є дуже трудомісткий та складний і може 

принести не лише дивіденди, а й проблеми і збитки. 

В сільськогосподарському виробництві стратегія диверсифікації 

підприємств реалізується через розвиток багатогалузевої діяльності , а 
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саме: розвиток тваринництва, бджільництва, рибництва, переробки 

первинної сировини, торгівля, надання транспортних послуг; використання 

різноманітних джерел інвестування (промисловий та приватний капітал). 

Крім того, диверсифікація виробничо-господарської діяльності дає 

можливість розвивати сільські території та вирішувати соціальні питання, 

що має важливе значення у контексті ефективного використання 

біоресурсів та дбайливого природокористування. 

Враховуючи тенденції розвитку аграрного сектора, важливим є 

вивчення і застосування досвіду аграрної підприємницької діяльності ЄС. 

На даний час в системі оцінок розвитку аграрної підприємницької 

діяльності ЄС розроблено різні типи диверсифікації господарської 

діяльності: сільський туризм, переробка сільськогосподарської продукції, 

обробка деревини, біоенергетика тощо. Під дану типологію може 

підпадати і диверсифікаційна діяльність вітчизняних аграрників. Типи 

диверсифікації господарської діяльності та їх характеристику за мотивам, 

видами та формами, наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2  

Характеристика типів диверсифікації господарської діяльності 

Тип диверсифікації 

господарської 

діяльності 

Характеристика типів 

Мотиви Види Форми 

Переробка     

сільськогосподарської 

продукції 
Соціальні, фінансово-

економічні 

Вертикальна 
Виробничо-

фінансова 

Сільський туризм  

Конгломератна 

Фінансова  

Біоенергетика 

Виробнича 

 

Обробка деревини 

Фінансово-економічні 
Локальні промисли 

Аквагосподарство 

Надання 

господарських послуг 
Маркетингова 

Джерело: власні дослідження. 

 

Важливе місце серед основних типів диверсифікації господарської 

діяльності займає сільський туризм. Сільський туризм включає надання 

послуг відпочиваючим (в т. ч. демонстрація господарства) і дає можливість 
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використання вільних наявних ресурсів. Переробка сільськогосподарської 

продукції полягає як у її використанні як сировини (подальша переробка), так 

й торгівлі продукцією власного виробництва (за умов мінімальної обробки та 

пакування). Обробка деревини передбачає обробку (розпилювання) 

лісоматеріалів для ринку. Суть локальних промислів полягає у виробництві 

предметів вжитку та культури, яке здійснюється власниками господарства 

або його найманими працівниками з метою продажу. Важливим типом 

диверсифікації виробничої діяльності є розвиток аквагосподарства, який 

реалізується через вирощування різних видів риби у водоймах, що входить 

до складу господарства. Це є особливо актуальним при низькому рівні 

доходів населення. Перспективним типом диверсифікації є  раціональне 

використання біоресурсів для розвитку біоенергетики, яка передбачає 

перетворення вітрової енергії та біогазу на електроенергію, використання 

побічної продукції сільськогосподарської продукції та відходів 

деревообробки. Розробка джерел відновлюваної енергії лише для потреб 

підприємства диверсифікацією не вважається. Надання господарських послуг 

передбачає використання технічних засобів підприємства як у сільському 

господарстві, так і поза ним, зокрема: заготівля кормів, обробіток земельних 

угідь, перевезення, розчистка снігу та інші послуги [126, 197]. Вказані типи 

диверсифікації є взаємодоповнюючими і між ними існують функціональні 

зв’язки, які роблять їх одночасном і джерелом і результатом.  

Важливою умовою поглиблення диверсифікації є вирішення 

соціальних питань в аграрному секторі економіки України. Л. А. Бахчиванжи 

вказував на те, що «диверсифікаційні процеси, які відбуваються у фінансово-

господарській діяльності окремого суб’єкта сільського господарства, завжди 

пов’язані із певним розширенням її масштабів у теперішньому чи в 

майбутньому, то їх освоєння потребує трудових ресурсів (хоча б на 

початковому етапі). Як правило, в сільськогосподарських підприємствах, 

через трудомісткість галузі функціонування, неможливо при перерозподілі 

персоналу використати для цього уже існуючих працівників, тому 
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залучаються додаткові. Ними можуть бути як постійні, так і сезонні 

робітники. Також поширена співпраця агроформувань із приватними 

власниками сільськогосподарської техніки для тимчасового виконання 

певного виду робіт (обробіток землі, збирання та вивіз урожаю тощо)» 

[16, с. 8]. 

Диверсифікація діяльності створює умови для зайнятості сільського 

населення і впливає на зниження міграційних процесів. Під останніми у 

контексті даного дослідження розуміється як виїзд селян у міста, так і за 

кордон, особливо молодого покоління, спричинений неможливістю осіб 

працездатного віку забезпечити добробут власної сім’ї, зокрема через 

відсутність постійного місця роботи. Якщо такі поїздки мають тимчасовий 

характер, то зароблені кошти селяни вкладають у покращення власних умов 

проживання та удосконалення домашнього господарства. Ці інвестиції є 

підґрунтям для освоєння нових диверсифікаційних напрямів виробництва. 

Диверсифікацію виробництва в сільському господарстві спрямовано на 

вирішення соціальних питань сільського населення, зокрема – зростання 

рівня якості їх життя. Це сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі 

за рахунок  покращення життя сільського населення. Адже скорочення 

міграції селян сприяє «омолодженню» сільських поселень, що, у свою чергу, 

забезпечує переважання народжуваності над смертністю. Диверсифікація 

діяльності підприємницьких структур на селі спрямована на забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку регіону та забезпечує його 

привабливість за рахунок покращення підприємницької та соціальної 

інфраструктури сільських територій. 

Соціальна функція диверсифікації виробництва в сільському 

господарстві проявляється у збільшенні доходів та покращенні добробуту 

населення. В дослідженні соціальна функція диверсифікації розглядається як 

наслідок її впровадження та виступає як нова рушійна сила. Важливим 

напрямом реалізації соціальної функції диверсифікації виробництва в 

сільському господарстві є упровадження новітніх технологій, які 
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покращують умови праці сільського населення. Розвиток науково-технічного 

прогресу знижують частку ручної праці в сільськогосподарському 

виробництві. Цьому сприяє механізація та автоматизація окремих видів 

робіт, що інколи повністю заміняють ручну працю. Прикладом є 

упровадження в агроформуванях з розвиненим молочним скотарством 

механізованого (комп’ютеризованого) процесу доїння. Аналогічна ситуація – 

за умови автоматизації відгодівлі сільськогосподарських тварин [126]. 

Процес диверсифікації у сільському господарстві потребує значного 

підвищення кваліфікації працівників, набуття нових професій. А це є також 

складовою її соціальної функції. Передусім це відноситься до працівників, 

які пов’язані з процесом диверсифікації, який забезпечується новітніми 

технологіями виробництва, логістикою, інформаційним забезпеченням, 

передовим досвідом. Це все потребує високої професійної підготовки, нового 

мислення, здатності до прийняття нестандартних рішень. Особливо ці знання 

необхідні керівникам і менеджерам підприємств, задіяних в процесі 

диверсифікації. Саме управлінський персонал повинен забезпечувати 

реалізацію стратегії диверсифікації через впровадження цього проекту з 

врахуванням всіх викликів нестабільного ринкового середовища.  

Екологічна функція диверсифікації виробництва в аграрній сфері 

характеризується ефективним використанням земельних ресурсів шляхом 

відновлення сівозмін та розвитку галузі тваринництва. У великотоварних 

сільськогосподарських підприємствах дана функція реалізується на основі 

створення умов для формування продуктивного агроландшафту та створення 

внутрішньогосподарських підсистем, що спеціалізуються на виробництві 

екологічної продукції. У підприємствах малих форм діяльність має 

здійснюватись на основі використання біологічних систем використання 

добрив і захисту рослин.  

Екологічна функція диверсифікації супроводжується питанням 

екологічної безпеки. На думку Л. А. Сайка, це полягає в дотриманні норм 

чинного екологічного законодавства та зменшенні витрат від забруднення 
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навколишнього середовища. Умовно ці витрати можна поділити на 

обов’язкові (яких уникнути неможливо, але можна зменшити) та додаткові 

(яких можливо уникнути). Також сюди можна віднести витрати, які несе 

підприємство при захворюваності працівників, в першу чергу при 

професійних захворюваннях. Тобто екологізація виробництва, застосування 

сучасних не шкідливих технологій та процесів, які покращують умови праці, 

захищають здоров’я, а інколи і життя працівників від шкідливих наслідків 

виробництва суттєво мінімізують економічні витрати підприємства [170].  

Проведення диверсифікації повинно забезпечувати міжнародні 

екологічні вимоги щодо виробництва сільськогосподарської продукції. Це 

дає можливість отримати сертифікат відповідного зразка з екологічної 

безпеки виробництва продукції. За умов відповідності продукції 

підприємства вказаним вимогам, воно вважається більш конкурентоздатним, 

що, як наслідок, забезпечує постійний прибуток.  

Алгоритм реалізації екологічної функції може мати наступні кроки: 

1) визначення товарної продукції та каналів збуту відповідно до ринкових 

вимог; 2) визначити варіант переходу на екологічне виробництво; 

3) коригування організаційної структури (зміна структури сівозмін, 

розширення посіву кормових культур, внесення органічних добрив); 

4) підготовка / перепідготовка фахівців; 5) розробити або адаптувати 

технологію виробництва. При цьому реалізувати екологічну функцію 

диверсифікації можна як на рівні підприємства, так і на рівні окремої галузі 

(рослинництво чи тваринництво).  

Диверсифікація господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств зумовлює необхідність здійснення кооперації вертикального 

типу, головним чином пов’язаної з ринковою діяльністю (рис. 1.4).  

Проведені теоретичні узагальнення дають змогу визначити позитивний 

вплив на диверсифікацію діяльності підприємств сільськогосподарської 

кооперації малих та середніх виробничих структур агробізнесу. На думку 

В. В. Зіновчука,  сільськогосподарська кооперація позитивно впливає на 
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формування конкурентного середовища та розвиток структуроутворюючих 

процесів, зокрема у формуванні міжгосподарської кооперації вертикального 

типу, шляхом створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

[76].  Для прикладу, в європейських країнах через кооперативи реалізується 

основна частина товарної продукції. В таких європейських країнах, як 

Німеччина, Франція та Іспанія її частка складає біля 60 %. В США та країнах 

Скандинавії частка товарної продукції, що реалізується кооперативами, 

складає понад 80 %. Зокрема, в США через кооперативи реалізується і 

переробляється 82 % молока, 60 % м’яса, 40  % фруктів, постачається 80 % 

електроенергії [76]. 

 

Рис. 1.4. Взаємозв’язок сільськогосподарської кооперації  

та диверсифікації діяльності сільськогосподарських  

підприємств 
Джерело: адаптовано [76, 77, 197]. 

 

Опосередковані переваги диверсифікації завдяки участі у кооперативі: 

- синергетичний ефект кооперативної взаємодії; 

- протистояння комерційному посередництву; 

- раціональне використання ресурсів; 

- використання професійного менеджменту; 

- отримання послуг за мінімальними цінами; 

- координація дій на ринку товарів (послуг); 

- підвищення рівня зайнятості і самозайнятості; 

- посилення соціального захисту членів кооперативу та їх сімей; 

- екологізація виробництв. 

Стратегічні переваги диверсифікації: 

- виробництво нових видів продукції; 

- залучення альтернативних видів діяльності; 

- доступ до нових ринків збуту продукції та постачання 

ресурсів. 

Сільськогосподарський 

обслуговуючий  

кооператив 

Суб’єкт господарювання 

(сільськогосподарський  

товаровиробник) 

Організаційна та фінансова підтримка 

Послуги, економічний зиск,соціальний захист 
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Дослідженнями встановлено подальший розвиток сільськогоспо-

дарської кооперації, що проявляється у зростанні кількості кооперативів. На 

думку вітчизняних учених, їх можна умовно поділити на спеціалізовані та ті, 

що створюються при сільських громадах. Основними функціями цих 

кооперативів є, перш за все, заготівля сільськогосподарської продукції, 

первинна її переробка та реалізація переробним підприємствам. Крім того, 

важливою їх функцією може бути матеріально-технічне забезпечення 

виробничих структур, надання технологічних послуг в процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції, інформаційно-консультативне обслуго-

вування, надання послуг щодо сертифікації сільськогосподарської продукції. 

Нині існують спеціалізовані кооперативи, які створені за одним або 

декількома видами продукції чи наданням послуг (молочарські, ремонтні, 

інформаційно-консультативні). Дані кооперативи можуть створюватись для 

обслуговування, перш за все, засновників цих кооперативів, а також для 

обслуговування товаровиробників всіх організаційно-правових форм з 

можливістю їх асоційованого членства. При подальшому розвитку 

кооперації, на основі існуючих кооперативів, можливе створення їх 

об’єднань за функціональною, галузевою або територіальною ознаками [197]. 

Однією з форм реалізації стратегії диверсифікації сільськогоспо-

дарського підприємства, що має позитивний вплив на розвиток сільських 

територій, є  агротуризм. Він розглядається прихильниками ефективного 

місцевого самоврядування як важливий елемент розвитку сільських 

територій. Агротуризм, на нашу думку, характеризується елементами 

сільського зеленого туризму і передбачає соціальну функцію пізнання та 

відпочинку. Він базується на використанні ресурсів особистих селянських 

господарств та сільськогосподарських підприємств.   

В основі розвитку агротуризму лежить ряд соціальних та економічних 

аспектів, що зумовлюють його розвиток. Суть економічного аспекту полягає 

в тому, що агротуризм є джерелом доходу для сільського населення в 

ситуації кризи аграрного сектора і деградації сільських регіонів; 
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використанні переважно невитратних ресурсів; можливості покращення 

власного будинку і садиби – підвищення їх ринкової вартості. 

Соціокультурний аспект: взаємодія села з мешканцями великих міст і 

мегаполісів (ефект культурного і психологічного взаємозбагачення при 

спілкуванні); з’являється нова точка відліку і задається планка для розвитку; 

взаємини «господар – гість» і затребуваність пропозиції місцевої спільноти 

припускають підвищення самооцінки жителів села. Етнокультурний аспект: 

можливість активізувати ресурси; пропаганда культурних національних 

традицій. Особистісний аспект: розвиток особистості, яка виступає в якості 

приймаючої сторони (необхідність здобувати нові знання, навички, 

підвищувати кваліфікацію для організації прийому гостей); підвищення 

самооцінки особистості: свідомість самостійності, опора на власні сили, 

ресурси власного господарства. Соціальний аспект: кооперація на рівні 

місцевого співтовариства в створенні повноцінного турпродукту в кінцевому 

рахунку приводить до поліпшення соціально-психологічного клімату в цьому 

співтоваристві. 

Концепцією Державної цільової програми розвитку аграрного сектора 

економіки на період до 2020 року одним із своїх пріоритетних напрямів 

визначено розвиток підприємницької діяльності в сільській місцевості, 

розвиток малого та середнього бізнесу, відродження підсобних промислів та 

ремесел з метою створення рівних умов для ефективного функціонування 

господарств усіх організаційно-правових форм функціонування, а також 

стимулювання об’єднання товаровиробників як у виробничій, так і в 

обслуговуючій сфері, що сприятиме посиленню їх конкурентоспроможності.  

Реалізація вказаної Концепції потребує вирішення ряду питань, 

пов’язаних з високою вартістю залучення ресурсів у аграрний сектор; 

залежністю від імпорту племінних та насіннєвих ресурсів; недосконалістю 

використання прав на земельні ділянки в економічних відносинах; 

незавершеною інфраструктурою аграрного ринку; відсутністю стійких 

правил поведінки на регіональних товарних ринках; низькою 
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поінформованістю частини сільськогосподарських товаровиробників про 

кон’юнктуру ринку та умови ведення агробізнесу.  

Першочерговим кроком у реалізації Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки є врегулювання земельних відносин 

між землевласниками та землекористувачами. Крім того створення умов для 

запобігання деградаційним процесам на землях сільськогосподарського 

призначення; впровадження системи моніторингу та контролю якості земель; 

агрохімічна паспортизація; розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з розпорядження земельними ділянками; вдосконалення 

механізмів відповідальності та запровадження економічного стимулювання 

власника землі. Ці питання повинні враховуватись при розробці стратегії 

розвитку діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Наступним кроком передбачається залучення капітальних інвестицій у 

галузь тваринництва, розвиток рибного господарства та посилення 

епізоотичної безпеки. Основними важливими напрямом розвитку є 

забезпечення функціонування єдиної системи селекції та формування 

власного експортного потенціалу; впровадження у виробництво нових 

високопродуктивних сортів та гібридів, впровадження сучасних систем 

живлення сільськогосподарських культур. Реалізація вказаних заходів має 

відбуватися на основі наближення законодавства України до вимог 

законодавства Європейського Союзу; перехід від прямого державного 

регулювання цін на продовольчі товари до запровадження програми адресної 

підтримки малозабезпечених категорій населення, а також створення 

сприятливих фінансово-економічних, податкових та організаційних умов для 

діяльності малих, середніх виробників та їх об’єднань. Вагомим фактором 

успішної реалізації даної Концепції має стати поліпшення інвестиційного 

клімату, сприяння залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та 

країн – стратегічних партнерів України для реалізації проектів в 

агропромисловому комплексі з дотриманням принципів прозорості, 

ефективності та можливості використання інституту державно-приватного 
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партнерства. В результаті успішної реалізації даної концепції очікується 

поліпшення розвитку соціальної складової, зокрема через модернізацію 

інфраструктури життєдіяльності сільських територій для надання сільському 

населенню житлово-комунальних послуг; надання підтримки в оздоровленні 

та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу. Дані 

положення створюють додаткові можливості для ефективного розвитку 

підприємств агробізнесу і потребує структурних змін їх діяльності, що є 

основним завданням диверсифікації [156].  

Отже, диверсифікація діяльності є процесом, який відбувається на рівні 

сільськогосподарського підприємства і передбачає започаткування будь-

якого виду діяльності, що приносить дохід та не охоплює всієї діяльності 

підприємства. Реалізація того чи іншого типу розвитку диверсифікації 

дозволяє доповнити вже існуючий бізнес новими видами діяльності. 

Диверсифікація діяльності сільського господарських підприємств несе 

економічну, соціальну та екологічну функції. При її формуванні 

визначаються цілі, мотиви, форми та види реалізації, а також прогнозуються 

можливі позитивні і негативні наслідки.  

 

1.2. Організаційно-економічний механізм диверсифікації та його 

функціонування  

 

Розвиток конкурентних відносин стимулює пошук нових 

управлінських інструментів для забезпечення високого рівня ефективної 

діяльності. Важлива увага при цьому приділяється диверсифікаційному 

механізму, а посилюють його роль і значення поглиблення 

глобалізаційних процесів. Організаційно-економічний механізм 

диверсифікації є інструментом більш ефективного використання наявних 

ресурсів, яке досягається узгодженою взаємодією всіх його елементів з 

врахуванням дії зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на 
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господарську діяльність підприємств. Функціонування цього механізму 

повинно забезпечувати високу економічну, соціальну і екологічну 

ефективність та підвищувати конкурентоспроможність підприємств.   

В економічній науці поняття «механізм» розглядається як система 

взаємодії всіх його елементів для забезпечення певного виду діяльності 

або успішного проведення комплексу заходів по її покращенню. В 

кінцевому рахунку функціонування будь-якого механізму повинен 

забезпечувати підвищення рівня життя населення. На думку 

Г. Я. Гольдштейна «термін «механізм» часто використовується у поєднанні 

з визначенням «економічний», «організаційний», «організаційно-

економічний», «господарський», «ринковий» тощо, а в спеціальній 

літературі немає чіткого розмежування сфер застосування цих підходів» 

[38, с. 254]. 

Cучасна економічна теорія розглядає категорію механізм в поєднанні 

з основними напрямами його використання. В результаті цього 

сформувалися наступні поняття: господарський механізм, організаційний 

механізм; економічний механізм; організаційно-економічний механізм. 

Використання кожного конкретного тлумачення пов’язано з визначеною 

стратегією та способами її реалізації.  

Основоположні методологічні принципи побудови та становлення 

сучасних процесів диверсифікації склалися з практики останніх десятиріч 

аграрного реформування, яке відбувалося як в Україні, так і на всьому 

європейському континенті (рис. 1.5). Розглянуті принципи враховують 

рівень соціально-економічного розвитку сільських регіонів, економічний 

стан підприємницьких структур, ефективність діяльності 

сільськогосподарських підприємств, їх функціонування в мінливих 

ринкових умовах. Вони враховують досягнутий рівень диверсифікації та її 

подальший розвиток з використанням існуючих організаційно-

економічних умов функціонування сільгосппідприємств. Природно, що ці 
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принципи зумовлені особливостями соціально-економічного, політичного, 

культурно-психологічного, національного розвитку та розроблені, перш за 

все, не лише з позицій їх декларативності, але й дієвості у конкретній 

ситуації.  

 

 

Рис. 1.5. Основні принципи диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: адаптовано [103, 165, 197]. 
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На нашу думку, до основних принципів диверсифікації слід віднести 

принцип альтернативності, який передбачає можливість розвитку умов для 

професійної діяльності, врахування та використання (за потреб) 

практичного досвіду, наявного капіталу та інших виробничих ресурсів 

сільськогосподарського підприємства, використання послуг дорадницьких 

і інших консультативних організацій та експертів, диверсифікація 

капіталу. Крім того, на цьому принципі базується розробка нових 

інвестиційних проектів із забезпечення стратегії диверсифікації.  

Принцип акумулятивності полягає в оптимізації використання 

наявних ресурсів та побудові нових господарських зв’язків при організації 

виробництва нових видів продукції. Суть принципу інтегрованості полягає 

в оптимізації виробничих систем сільськогосподарських підприємств та 

удосконаленні системи механізму їх діяльності. Принцип еволюційності 

означає динамічність розвитку аграрного бізнесу, постійність 

трансформаційних процесів та обов’язкове врахування внутрішніх і 

зовнішніх факторів розвитку, умови та етапи еволюції, а також напрямів 

та цілей диверсифікації. В основі принципу комерційності лежить 

стабільність грошових надходжень; розвиток найприбутковіших галузей 

та підгалузей сільського господарства; можливість отримання доступу до 

нових видів ресурсів та сировини з врахуванням соціальної та екологічної 

ефективності. Принцип синергії забезпечується за рахунок об’єднання всіх 

позитивних результатів від проведення диверсифікації. 

Розглянуті принципи диверсифікації лежать в основі удосконалення 

організаційно-економічного механізму диверсифікації та його успішного 

функціонування. На них базується взаємодія всіх складових цього 

механізму. Дана система принципів розкриває потенційні можливості 

поглиблення диверсифікації та удосконалення системи механізму 

діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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Розглядаючи сільськогосподарське підприємство з точки зору теорії 

систем, зауважимо, що воно належать до виробничих систем відкритого типу 

(рис. 1.6). Як відомо, система виробничої діяльності підприємства 

складається з трьох функціональних підсистем: забезпечення, переробки та 

планування і контролю. Основною з названих підсистем є переробна 

підсистема, яка здійснює функцію перетворення ресурсів на готову 

продукцію.  

 

 

Рис. 1.6. Система механізму діяльності  

сільськогосподарського підприємства 
Джерело: розроблено автором.  

 

Підсистема забезпечення здійснює науково-експериментальний пошук 

та освоєння нової конкурентоспроможної продукції. Її функціональним 

обов’язком є  проведення планових ремонтних робіт, модернізацію 

устаткування та виконання інших допоміжних операції. Крім того дана 

підсистема підтримує на необхідному рівні виробничий процес інформацією, 

трудовими ресурсами, енергією та іншими матеріалами. Вона безпосередньо 

взаємопов’язана з переробною підсистемою та підсистемою планування і 
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управління підприємства, адже отримує інформацію про стан системи, її 

аналізує і трансформує в конкретні рішення і розпорядження. Саме 

підсистема планування і контролю формує стратегію діяльності 

підприємства, визначає його мету і завдання. Визначається організаційно-

економічна структура механізму діяльності підприємств.  

На основі узагальнення теоретичних аспектів диверсифікації 

розроблено модель організаційно-економічного механізму диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств (рис. 1.7).  

 

Рис. 1.7. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: розроблено автором. 
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регулювання та ринковий механізм. Економічними важелями виступають 

засоби та методи управління аграрним сектором економіки за допомогою 

фінансово-кредитних інструментів, податків, регулювання цін та 

інвестиційної політики [147]. 

Елемент нормативно-правового забезпечення передбачає правове 

забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств на основі 

Конституції України, Законів України, Кодексів [39, 157, 160] та різного роду 

нормативно-правових актів, що регламентують виробничу діяльність 

суб’єктів господарювання. Даний елемент механізму впливає на визначення 

стратегії підприємства через визначення плану його діяльності, джерел та 

обсягів фінансових залучень. Також має вплив на формування податкової 

політики підприємства. Законодавчо визначаються правові засади і гарантії 

здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями 

до продуктивної і творчої праці, які передбачені Цивільним кодексом                

України.  

Плановий елемент є однією із функцій управління підприємством. 

Використання даного елементу дозволяє визначити теперішній стан 

підприємства. Формує завдання, мету, цілі та визначає шляхи їх досягнення і 

є основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації 

цілей підприємства. Даний елемент є ключовим з-поміж решти економічних 

складових механізму діяльності, оскільки прийняті в процесі реалізації 

рішення задають координати функціонування підприємства. На основі 

нормативності плановий елемент взаємодіє з елементом нормативно-

правового забезпечення та встановлює вимоги до ефективності використання 

ресурсів. Реалізація плану дозволяє підприємству підвищити рівень 

конкурентоспроможності та посилити свої позиції в ринкових умовах. 

Інвестиційний елемент займає важливе місце як у механізмі діяльності 

сільськогосподарських підприємств, так і при реалізації диверсифікації. 

Джерелом інвестицій може виступати як власний капітал, так і залучений 

ззовні капітал, необхідний для функціонування підприємства. В цьому 
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контексті важливим є взаємозв’язок з кредитним елементом, оскільки він є 

джерелом залучення фінансових ресурсів. В свою чергу,  взаємозв’язок з 

плановим елементом визначає об’єми, об’єкти та терміни інвестування. Слід 

зауважити, що надмірне та нераціональне використання інвестицій в 

перспективі негативно впливає на рівень конкурентоспроможності 

підприємства.  

Ціновий елемент значно впливає на кінцеві фінансові результати 

підприємства, виступає одним із найважливіших факторів конкурентної 

боротьби у ринковій економіці. Раціональне формування  ціни на власну 

продукцію забезпечує товаровиробнику можливість йти на свідомий і 

виправданий фінансовий ризик. При формуванні ціни сільськогосподарським 

підприємствам необхідно враховувати кон’юнктуру ринку, організацію 

збутової діяльності, фактор якості товару та чинники ризику і 

невизначеності. До цих чинників відноситься низька еластичність пропозиції 

аграрної продукції, сезонність виробництва та коливання його обсягів, вплив 

природно-кліматичних умов. 

Важливим джерелом інвестиції виступають кредити комерційних 

установ, зокрема банків. За рахунок цих кредитів можуть покривати потреби 

в додаткових обігових коштах та непередбачувані поточні витрати. 

Правовідносини, що формуються між банками та сільгостоваровиробниками 

будуються на таких основних принципах як добровільність, цільовий 

характер, строковість та повернення кредиту. Безумовно при наданні кредиту 

для сільськогосподарських підприємств має враховуватись сезонність 

виробництва.  

Дія податкового елементу базується на основі податкових 

правовідносин. Маючи комплексний і багатоаспектний характер ці відносини 

виникають на основі норм податкового права. Його дія має суттєвий вплив на 

рівень фінансового стану і, як результат, суттєвий вплив на диверсифікацію 

діяльності. Сільськогосподарські підприємства мають ряд податкових пільг 

та привілей, однією з яких є фіксований сільськогосподарський податок 



42 

(ФСП). Крім того, до них слід віднести можливість повернення ПДВ 

переробними підприємствами виробникам тваринницької продукції. Вказані 

заходи мають на меті частково компенсувати низький рівень бюджетної 

підтримки. В контексті політики децентралізації, дана стратегія повинна 

сприяти наповненню бюджету місцевих громад та, в кінцевому результаті, 

розвитку інфраструктури сільських територій. 

Важливість страхового елементу пояснюється тим, що аграрне 

виробництво є одним найбільш ризикованих видів діяльності. Саме 

сезонність виробництва, тривалість виробничого циклу, специфіка структури 

засобів виробництва впливають на необхідність проведення страхування. 

Об’єктивно найбільш ризиковим є вирощування озимих зернових та 

багаторічних насаджень. Тому основними видами страхування для 

аграрників є страхування врожаю культур, багаторічних насаджень, а також 

страхування сільськогосподарських тварин. Крім того, існують і традиційні 

види страхування. Правильно організована система страхування продукції 

сільськогосподарських товаровиробників відіграє важливу роль у 

формуванні стратегії їх розвитку. 

Важливе місце в організаційно-економічному механізмі діяльності 

посідає обліковий елемент, який формує інформаційно-аналітичну базу і 

використовується для прийняття управлінських рішень. Його основне 

завдання полягає у забезпеченні точного документування операцій та, на 

основі цього, контролю виконання планів. Головною умовою при цьому має 

бути достовірність даних. Облікова політика впливає на якість 

функціонування системи управління та формування основних фінансових 

результатів господарської діяльності підприємства.   

Суть організаційної підсистеми механізму полягає у створенні 

раціональної моделі управління персоналом, організації основних і 

допоміжних виробничих процесів з урахуванням внутрішньогосподарських 

особливостей підприємства, зовнішніх чинників та ринкової кон’юнктури. 

Основними елементами даної підсистеми є: елемент спеціалізації та 



43 

концентрації аграрного виробництва; формування і розвитку інфраструктури 

аграрного ринку; організації виробництва та управління 

сільськогосподарських підприємств та елемент організації збутової 

діяльності.  

При організації діяльності в сільському господарстві необхідно 

враховувати існуючі можливості спеціалізації та концентрації 

агропромислового виробництва. Ці процеси необхідно розглядати з 

врахуванням існуючих умов, які створилися в аграрній сфері в результаті 

проведення її реформування. Роль та значення спеціалізації в розвитку 

аграрної сфери визначається, перш за все, результатами аграрних 

трансформацій, кон’юнктурою ринків, конкурентоспроможністю 

виробництва, ресурсним забезпеченням підприємств та фінансово-кредитною 

системою України. При цьому слід враховувати не тільки позитивні, а й 

негативні сторони цих процесів, зокрема висока концентрація поголів’я 

тварин на незначних територіях може мати і негативні екологічні наслідки. 

Це підтверджується діяльність великих свинокомплексів з поголів’ям понад 

30 тис. гол.   

Іншим важливим елементом організаційної складової виступає елемент 

формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку та інформаційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств. Основним завданням 

даного елементу є забезпечення ефективних взаємовідносин між 

виробниками і споживачами сільськогосподарської продукції. Суб’єктами 

ринкової інфраструктури виступають: безпосередньо комерційні компанії 

(які сприяють купівлі-продажу), аукціони, ярмарки, комерційні банки, 

страхові, інвестиційні і фінансові компанії незалежно від форм власності, 

підприємницькі структури оптової і роздрібної торгівлі. Інформаційне 

забезпечення сільськогосподарських підприємств здійснюється через обласні 

та районні центри реформування, науково-дослідні центри, дорадчі служби, 

служби цінового моніторингу, приватні консалтингові фірми.   
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Управління діяльністю сільгосппідприємств реалізується через 

безпосередньо організацію виробництва та управління персоналом. Даний 

елемент виступає частиною організаційної складової механізму діяльності. 

Крім того, він має зв’язок з проблемою соціально-економічного розвитку 

сільськогосподарських товаровиробників за рахунок моніторингу попиту і 

пропозиції на ринку праці, регулювання соціально-трудових відносин. Вихід 

сільськогосподарського підприємства на лідируючі позиції в конкурентній 

боротьбі лежить за рахунок становлення на інноваційний шлях розвитку та 

упровадження досягнень науково-технічного прогресу.  

Разом із практичним застосуванням соціально-економічних резервів 

ефективного використання робочої сили це позитивно впливає не лише на 

ефективність використання трудових ресурсів, а й підвищує рівень 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Важливим 

елементом цієї системи є формування маркетингової політики і економічне 

обґрунтування вибору каналів збуту продукції. В механізмі діяльності 

сільгосптоваровиробників ця функція реалізується через елемент організації 

збутової діяльності організаційної складової. Існують прямі, непрямі та 

змішані канали розподілу продукції. Правильний вибір каналів збуту товарів 

впливає на швидкість надходження до споживача та їх якість. Важливим при 

формуванні збутової політики є розвиток власної роздрібної торгівлі та 

доповнюватись розширенням існуючою системи оптової торгівлі. Такий 

підхід є елементом диверсифікації діяльності підприємства.  

Ефективне функціонування механізму діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств прямо впливає на рівень їх конкурентоспроможності. 

Відтак, пропозиції автора щодо взаємодії складових організаційно-

економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств базуються на врахуванні в його економічній частині впливу 

чинника конкурентоспроможності підприємства. Даний елемент механізму 

виступає узагальнюючим критерієм ефективності функціонування механізму 

в цілому. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
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підприємств забезпечує не лише достатній рівень їх фінансового стану, а й 

формує стабільну продовольчу безпеку країни.  

Розглянуті елементи запропонованого організаційно-економічного 

механізму діяльності узагальнено у відповідних складових. Безпосередньо 

механізм диверсифікації реалізується за допомогою елементів економічної та 

організаційної складової. До цих елементів віднесено фінансову, 

маркетингову та виробничі форми, вертикальний горизонтальний та 

конгломератний вид реалізації диверсифікації діяльності. Зазначимо, що 

ключовим критерієм визначення ефективності диверсифікації діяльності є 

рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Таким чином, з огляду на те, що конкурентоспроможність займає 

важливе місце в системі організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, доцільним 

вбачається дослідження змісту даної категорії. Відтак, поняття 

«конкурентоспроможність» підприємства введено в економічну науку 

М. Портером [153, 154]. Особливої ваги дана економічна категорія набуває в 

умовах розвитку конкурентного середовища. 

Вважаємо, що процес формування конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств, з врахуванням їх диверсифікації, 

відбувається на мікро-, мезо- та макрорівнях. Вказані рівні максимально 

охоплюють всі сфери та напрями діяльності підприємства та сприяють 

побудові ефективної стратегії розвитку на перспективу. Дані узагальнення 

знайшли своє відображення на рис. 1.8.  

На макрорівні відбувається безпосередньо розробка, на рівні 

відповідних міністерств та відомств – стратегії підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору. Це відбувається за рахунок 

підвищення дієвості законодавчої бази, підвищення інвестиційної 

привабливості в цілому; упровадження державних цільових програм 

розвитку сільського господарства; удосконалення існуючих інформаційно-

консультативних складових та вирішення питань земельної реформи. 
 



46 

 

Рис. 1.8. Диверсифікація як фактор підвищення конкурентоспро-

можності сільськогосподарських підприємств 
Джерело: адаптовано [137, 154, 164]. 
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транспортування, збереження та доробку продукції. Важливою складовою 

даного рівня є оптимізація каналів збуту, що має реалізовуватись на основі 

створення та розвитку маркетингових служб при регіональних аграрних 

біржах. На мікрорівні диверсифікація, як фактор підвищення 

конкурентоспроможності, реалізується через удосконалення організаційно-

економічних та техніко-технологічних умов виробництва, розвиток 

маркетингової служби, удосконалення підсистеми планування та контролю 

виробництва продукції.   

Визначення напрямів диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств є важливою умовою функціонування організаційно-

економічного механізму та подальшого забезпечення їх 

конкурентоспроможності в умовах подальших трансформаційних змін 

економічного середовища. Їх реалізація дозволить підвищити ефективність 

функціонування цього механізму. Особливістю аграрного виробництва є те, 

що доходи зростають швидшими темпами, ніж попит на 

сільськогосподарські продукти. Проте, це не забезпечує стабільність ринку 

сільськогосподарської продукції, адже споживачі мають вибір серед 

альтернативних видів продукції. При нестабільній ціновій ситуації споживачі 

мають можливість замінити один вид продукції іншим. Тому, з метою 

підвищення конкурентоспроможності, сільськогосподарські виробники 

повинні узгоджувати свої дії і таким чином впливати на формування 

ринкової ціни. Проте складність реалізації даної ідеї полягає в наявності 

різних економічних умов для кожного підприємства. Це породжує труднощі 

в плані формування спільної стратегії і тактики.  

Отже, організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств характеризується сукупністю форм, 

методів, елементів, способів взаємодії та важелів стимулювання, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності агроформувань. 

Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності реалізується 

через взаємодію правового, економічного та організаційного елементів. 
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Ефективна взаємодія зазначених елементів спрямована на підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. При цьому 

держава має стати гарантом створення сприятливого середовища для 

проведення ефективних трансформаційних змін в економічному середовищі.   

 

1.3.  Методичні підходи до економічної оцінки диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

Розробка стратегії диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств супроводжується методичним забезпеченням щодо реалізації 

обраної ідеї. Існує ряд методичних підходів, розроблених як зарубіжними, 

так й вітчизняними науковцями. Одним з основних «ідеологів» розвитку 

диверсифікації є М. Портер, який висловлював думку, що перед початком 

проведення диверсифікації цей процес повинен пройти 3 етапи, суть яких 

полягає у визначенні привабливості галузі, яку обрано. На першому етапі 

визначається привабливість структур, або потенціал для того, щоб стати 

привабливою. Наступним етапом є визначення вартості реалізації проекту 

диверсифікації. Золотим правилом у цьому випадку є те, що витрати 

входження у нову галузь повинні бути виправдані майбутніми доходами. 

І третім етапом є визначення рівня додаткової вигоди. При здійсненні 

диверсифікації необхідно збільшити позитивні результати за всіма тестами.  

В. Г. Андрійчук зазначає, що оцінка впливу диверсифікації діяльності 

на кінцеві результати потребує обґрунтованого виміру її рівня. Для цього 

використовуються такі показники, як абсолютний рівень диверсифікації та  

інтегральний показник диверсифікації виробництва [5]. Для оцінки за 

першим критерієм потрібно визначити загальну кількість галузей, що 

технологічно не пов’язані між собою на стадії виробництва 

сільськогосподарської продукції кінцевого використання. При цьому, з 

метою більш повного характеру диверсифікації, доцільно виділити кількість 

галузей та їх питому вагу в основному виробництві, вертикально 
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інтегрованих та не інтегрованих галузей. Методика його визначення 

передбачає ділення кількості галузей певної групи на загальну кількість 

галузей підприємства. При цьому, до уваги беруться лише ті галузі, 

продукція яких є товарною. Методика розрахунку другого критерію полягає 

у проведенні комплексної оцінки кількості галузей та їх місця у формуванні 

грошового доходу підприємства. 

На сьогодні серед науковців не існує спільної думки стосовно єдиної 

системи оцінки рівня диверсифікації діяльності як в загальному, так і 

стосовно конкретного показника, який би міг комплексно визначити рівень 

диверсифікації діяльності підприємства. Наведемо два з них, які є найбільш 

прийнятними у контексті даного дослідження. Перший ґрунтується на 

використанні формули Херфінделя-Хіршмана і визначається з виразу 

[197 с. 69]:  
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, де                                  (1.1) 

H – індекс підприємства; 

n  – кількість видів продукції за галузевою класифікацією; 

i  – індекс товару (від і=1-n) 

ix
 
– вартість і-товару, виробленого підприємством j; 

x  – загальна вартість товарної продукції підприємства j 
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В основі визначення іншого показника лежить методика розрахунку, 

яку використовують при визначенні коефіцієнта зосередженості галузей. 

Коефіцієнт диверсифікації за цим підходом розраховується з виразу 

[130, 197]:  

 
,
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%100
1К
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дз
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і
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                                      (1.3) 

де дзК  – коефіцієнт диверсифікації, 2ПВі
 – частка і-ої товарної галузі в структурі 

сільськогосподарського підприємства; 

Nі – порядковий номер галузі в аранжованому ряді, побудованому за спадним 

принципом. А саме галузь з найбільшою питомою вагою в структурі товарної продукції 

має перший номер, а галузі з найменшою – присвоюється останній. 

 

Отже, при розробці стратегії виробничої діяльності 

сільськогосподарські підприємства повинні враховувати всі позитиви і 

негативи диверсифікації. На нашу думку, обов’язково необхідно визначити 

можливі ризики, пов’язані з порушення фінансової стабільності внаслідок 

порушення сталого співвідношення галузей. 

Ряд науковців вказують на те, що підприємства різних галузей 

економіки в умовах глобалізації світової економіки, пов’язаної з 

взаємопроникненням технологій та капіталів, проводять диверсифікацію 

власної господарсько-фінансової діяльності. Диверсифікація є 

найпоширенішим способом розвитку підприємства, що полягає в освоєнні 

виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що 

включає не просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 

підприємницької діяльності на нові, не пов’язані з основними видами 

діяльності підприємства [5, 9, 152, 197]. 

Для багатьох вітчизняних сільськогосподарських підприємств 

диверсифікація діяльності є пріоритетним напрямом їх стратегічного 

розвитку. На нашу думку, при розробці стратегії розвитку диверсифікації 

важливою складовою є визначення методики оцінки її ефективності. На 
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ефективність диверсифікації діяльності впливає вибір товарів, робіт та 

послуг, які мають попит на ринку і можуть забезпечити підвищення 

конкурентного рівня сільськогосподарського підприємства.  

В цьому контексті постає питання розробки та використання методики 

аналізу та оцінки результатів диверсифікації діяльності. Дана методика 

повинна охоплювати всі складові діяльності підприємства та стадії його 

розвитку. Особлива увага при цьому повинна надаватися окупності 

залучених додаткових коштів. Вона має бути інформативною і зрозумілою 

для усіх учасників проекту. Об’єктивно вважати економічно ефективним той 

результат  диверсифікації діяльності, при якому дисконтовані доходи 

перевищують витрати на їх досягнення і зберігають додатній результат 

протягом досліджуваного періоду. Вважаємо, що за умов реалізації обраної 

стратегії всі учасники проекту матимуть змогу отримати очікуваний 

прибуток. 

Модель для визначення часток учасників проекту диверсифікації 

визначається наступним чином [51, 140]: 

КІ + КП = ОК,                                (1.4) 

ПІ + ПП = ОП,                               (1.5) 

ПІ / КІ > НПІ,                                (1.6) 

ПП / КП > Нпп,                               (1.7) 

де КІ – капітал інвестора; КП – капітал підприємства; ОК – загальний капітал, 

призначений для здійснення диверсифікації бізнесу; ПІ – прибуток інвестора; ПП – 

прибуток підприємства; ОП – загальний прибуток, який підлягає розподілові між 

учасниками проекту диверсифікації бізнесу; НПІ – норма прибутку капіталу інвестора; 

Нпп – норма прибутку капіталу підприємства. 

 

Дана система показників дає можливість оцінити ефективність 

інвестицій з проведення диверсифікації як щодо власного, так і залученого 

капіталу. Ця оцінка проводиться з врахуванням не лише всього авансованого 

капіталу, а й оборотної її частини.  
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Аналіз диверсифікації виробництва першочергово передбачає 

визначення стану розвитку існуючих процесів і передбачає оцінку: 

концентрації та спеціалізації, як відсоткової частки провідного напряму 

виробничої діяльності від загального обсягу реалізованої продукції та 

диверсифікації, як відсоткового розподілу видів виробленої продукції в 

межах 100 %. Розглянуту методику зручно використовувати для дослідження 

конкурентоспроможності виробничого аграрного підприємства, оскільки 

вона охоплює основні напрями його діяльності. Проте недоліком даної 

методики є експертна оцінка показників вагомості кожного коефіцієнта, що 

не показує абсолютно достовірний результат. 

Алгоритм розрахунку конкурентоспроможності диверсифікованого 

сільськогосподарського підприємства передбачає три поступові кроки: 

перший – це розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності 

організації; другий – розрахунок критеріїв конкурентоспроможності 

підприємства; третій – розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності 

підприємства. У зв’язку з тим, що кожний з цих показників має різну ступінь 

важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності організації 

(ККО), експертним шляхом розраховано коефіцієнти вагомості кожного 

критерію та показника (табл. 1.3).  

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства може бути 

визначений наступним чином [140]:  

 

 ККО = 0,15ВД + 0,29ФП + 0,23ЕЗ + 0,33КТ                  (1.8) 

 

де ККО –  коефіцієнт конкурентоспроможності організації;  

ВД  значення критерію ефективності виробничої діяльності організації;  

ФП  значення критерію фінансового положення організації;  

ЕЗ  значення критерію ефективності збуту та просування товару;  

КТ  значення критерію конкурентоспроможності товару; 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – 

коефіцієнти вагомості критеріїв. 
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Методика розрахунку вказаних критеріїв [140]:  

 ВД = 0,31В + 0,19Ф + 0,4РТ + 0,1ПП                          (1.9) 

де В – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції; 

Ф – відносний показник фондовіддачі;  

РТ – відносний показник рентабельності товару;  

ПП – відносний показник продуктивності праці. 

Таблиця 1.3 

Критерії та показники конкурентоспроможності 

диверсифікованого підприємства 
Критерії та показники 

конкурентоспроможності 
Роль показника в оцінці 

Правило розрахунку 

показника 

1 2 3 
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Д
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1.1. Собівартість 

продукції (В) 

Відображає ефективність 

витрат при випуску продукції 

В = Валові витрати/ Обсяг 

випуску продукції 

1.2. Фондовіддача 

(Ф) 

Характеризує ефективність 

використання основних 

виробничих фондів 

Ф = Обсяг випуску 

продукції/Середньорічна 

вартість основних 

виробничих фондів 

1.3. Рентабельність 

товару (РТ) 

Характеризує ступінь 

прибутковості товару 

Рт = Прибуток від 

реалізації 100% /Повна 

собівартість продукції 

1.4. Продуктивність 

праці (ПП) 

Відображає ступінь організації 

виробництва та використання 

робочої сили 

ПП = Обсяг випуску 

продукції / 

Середньоспискова 

чисельність робітників 

2
. 
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2.1. Коефіцієнт 

автономії (КА) 

Характеризує незалежність 

підприємства від зовнішніх 

джерел фінансування 

КА = Власні засоби 

підприємства /Загальна 

сума джерел фінансування 

2.2.Коефіцієнт 

платоспромож-ності 

(КП) 

Відображає здатність 

підприємства виконувати свої 

фінансові зобов’язання та 

визначає ймовірність 

банкрутства 

КП = Власний капітал / 

Загальні зобов’язання 

2.3. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності (КЛ) 

Показує якісний склад засобів, 

котрі є джерелами покриття 

поточних зобов’язань 

КЛ = Грошові засоби та 

швидкореалізовувані цінні 

папери / Короткострокові 

зобов’язання 

2.4. Коефіцієнт 

обіговості обігових 

засобів (КО) 

Аналізує ефективність 

використання обігових засобів. 

Дорівнює часу, протягом якого 

обігові засоби проходять всі 

стадії виробництва та обігу 

КО = Виручка від 

реалізації / Середньорічний 

залишок обігових засобів 

3
. 
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Е
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3.1. Рентабельність 

продаж (РП) 

Характеризує ступінь 

прибутковості роботи 

підприємства на ринку, 

правильність встановлення ціни 

РП = Прибуток від 

реалізації 100%/ Обсяг 

продаж 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

 

3.2. Коефіцієнт 

затовареністю готовою 

продукцією (КЗ) 

Відображає ступінь 

затовареності готовою 

продукцією. Зростання 

показника свідчить про падіння 

попиту 

КЗ = Обсяг нереалізованої 

продукції/ Обсяг продаж 

 3.3. Коефіцієнт 

загрузки виробничих 

потужностей (ВП) 

Показує ділову активність 

підприємства, ефективність 

роботи служби збуту 

КМ = Обсяг випуску 

продукції/Виробнича 

потужність 

3.4. Коефіцієнт 

ефективності реклами 

та засобів 

стимулювання збуту 

(КР) 

Показує економічну 

ефективність реклами та засобів 

стимулювання збуту 

КР = Витрати на рекламу 

та стимулювання збуту / 

Приріст прибутку від 

реалізації 
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4.1. Якість товарів 

Характеризує здатність товару 

задовольняти потреби 

відповідно до його призначення   

Комплексний метод 

4.2. Ціна товару 
Характеризує доступність 

товару для споживача 

Визначається різними 

методами 

Джерело: адаптовано автором [140, 202]. 

 

ФП = 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО                (1.10) 

 
де КА – відносний показник автономії організації;  

КП – відносний показник платоспроможності організації;  

КЛ – відносний показник ліквідності організації;  

КО – відносний показник обіговості обігових засобів. 

 

Е3= 0,37РП + 0,29КЗ +0,21ВП+0,14КР                        (1.11) 

 
де РП – відносний показник рентабельності продаж;  

КЗ – відносний показник затовареності готовою продукцією;  

ВП – відносний показник завантаження виробничих потужностей;  

КР – відносний показник ефективності реклами та засобів стимулювання збуту.  

 

Як відомо, коефіцієнти до зазначених показників (1.8–1.11) є сталими. 

Критерій конкурентоспроможності товару розраховується як співвідношення 

якості товару до його ціни споживання. 

Аналіз отриманих результатів проводиться після переведення 

показників (1.8–1.11) у відносні величини шляхом співставлення фактичного 
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і базового значення. До базових слід віднести показники досліджуваного 

підприємства за попередній період, показники підприємства-лідера або будь-

якого іншого на ринку чи території; середньогалузеві показники. Наступним 

кроком є переведення отриманих результатів у відносні величини. З цією 

метою використовується 15-ти бальна шкала. Якщо підприємство має 

результат вище базового, то воно оцінюється у 15-ть балів. Якщо результат 

на рівні базового, то його оцінка – 10-ть балів. У 5-ть балів оцінюється, якщо 

результат діяльності є нижчим базового рівня.  

Узагальнюючи розглянуті вище методики для визначення економічної 

оцінки диверсифікації виробничої діяльності підприємств, нами 

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:  

 

t
рвnрд ІІІК   

(1.12) 

 

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.  

 

Методика розрахунку вказаних індексів: Іп = , де П1 і П0 – відповідно 

кількості видів продукції у фактичний і базовий період; Ів = , де В1 та В0 – 
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обсяг валової продукції; Ір = , Р1 та Р0 – чисельність працівників у 

фактичний і базовий період; t – термін реалізації проекту диверсифікації.  

 

 

Для побудови даного показника використовуються реальні дані, тобто 

ті, що відображають і визначаються за фактичними даними статистичної 

звітності сільськогосподарських підприємств. Зокрема, при вартісній оцінці 

взаємодії факторів виробництва доцільно використовувати як показник 

виробництва валової продукції, так і величину грошових надходжень. При 

цьому, на нашу думку, перший є важливіший, оскільки дозволяє більш 

системно оцінити загальний обсяг продукції, виробленої 

сільськогосподарськими підприємствами чи їх об’єднаннями, на основі 

використання порівняльних цін. Тоді як використання показника грошових 

надходжень не завжди дає можливість точного вартісного порівняння, 

оскільки на його формування впливає складно-прогнозована ринкова 

кон’юнктура. Тому при проведенні оцінки диверсифікації діяльності та 

визначенні її ефективності на перспективу (по типових підприємствах 

Київської області), нами використано індекс обсягу виробництва валової 

продукції.  

Відтак, проводячи соціально-економічну оцінку диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств, можна стверджувати про 

ефективність диверсифікації їх діяльності за умови, коли Крд ≥ 1. Якщо 

коефіцієнт менший одиниці, то дана стратегія є менш ефективною.  

Після проведення оцінки рівня диверсифікації діяльності підприємств з 

визначенням коефіцієнта її розвитку, найважливішим етапом є оцінка 
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стратегії її розвитку на перспективу з урахуванням впливу організаційно-

економічних умов. Для цього, на нашу думку, необхідним є застосування 

економіко-математичного моделювання. У контексті зазначеного, 

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  
(1.13) 

 

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. 

Підсумовуючи розглянуті методичні підходи економічної оцінки 

диверсифікації діяльності підприємств слід зазначити необхідність їх 

системного застосування. Важливим елементом цієї системи є 

запропонований методичний підхід до визначення коефіцієнта розвитку 

диверсифікації, який дозволяє оцінити соціально-економічні перспективи і 

наслідки реалізації проекту диверсифікації.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Обгрунтовано, що диверсифікацію слід розглядати як об’єктивно 

необхідний процес розширення асортименту товарів і послуг, нових напрямів 
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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 диверсифікації супроводжується виконанням 

економічної, соціальної та екологічної функцій.  

2. Узагальнено теоретичні засади диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств, в основі яких окреслено мотиви, види, 

форми, цілі, причини та наслідки цього процесу. Доведено, що зазначене 

уможливлює систематизацію необхідної у контексті перспективних видів 

диверсифікації інформації з метою формування стратегії розвитку 

підприємства. Встановлено, що загрозою для сільськогосподарських 

підприємств, які прагнуть диверсифікувати свою виробничу діяльність, є 

обсяг витрат на входження в нову галузь. 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. 

3. Обґрунтовано доцільність використання в умовах окремого 

сільськогосподарського підприємства прийомів та методів формування й 

реалізації проектів диверсифікації, а саме: внутрішнє зростання – 

диверсифікація діяльності в межах підприємства, чи зовнішнє – 

диверсифікація за рахунок злиття та поглинання. Застосування таких 

підходів визначає найбільш економічно виправданий напрям диверсифікації 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Визначено ключові 

теоретико-методологічні положення диверсифікації діяльності 
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сільськогосподарських підприємств, що визначають постулати, на яких 

вибудовується цей процес.  

4. Доведено, що визначення напрямів диверсифікації є важливою 

умовою функціонування організаційно-економічного механізму для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Взаємовплив 

планового, інвестиційного, цінового, кредитного, податкового, страхового та 

облікового елементів формує економічну складову механізму діяльності. 

Елементи спеціалізації та концентрації агропромислового виробництва, 

формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку, інформаційного 

забезпечення, організації діяльності та управління персоналом, організації 

збутової діяльності (маркетинг) формують організаційну складову механізму. 

Правову складову забезпечує нормативно-правовий елемент. Пропозиції 

автора щодо взаємодії складових організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств базуються на 

врахуванні в його економічній частині впливу чинника 

конкурентоспроможності підприємства. 

5. З метою врахування соціально-економічних наслідків диверсифікації 

запропоновано коефіцієнт  розвитку диверсифікації. Визначення стратегії 

диверсифікації діяльності підприємств та її оцінка повинна проводитись з 

використанням економіко-математичної моделі.  Розроблений методичний 

підхід до визначення коефіцієнта розвитку диверсифікації 

сільськогосподарських підприємств передбачає співставлення 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.  

6. Методичний підхід до оцінки впливу організаційно-економічних 

умов на диверсифікаційні можливості сільськогосподарських підприємств 

ґрунтується на визначенні оптимальних параметрів розширення асортименту 

виробництва продукції для досягнення максимальної його ефективності. 
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Використання зазначеного підходу дасть змогу визначити напрями 

диверсифікації та оцінити результати її проведення на перспективу. 

 

Основні результати дослідження опубліковано у наукових працях 

автора: [141, 143–147].  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Організаційні та економічні умови діяльності 

сільськогосподарських підприємств  

 

Диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств 

базується на основі науково-обґрунтованого використання організаційно-

економічних умов їх функціонування. У структурі організаційних умов у 

контексті даного дослідження виділено організаційно-правову форму 

діяльності, розміри підприємства, спеціалізацію, організацію праці та 

наявність матеріально-технічної бази. До економічних умов віднесено 

інвестиційне та ресурсне забезпечення, державну підтримку, страхування, 

оподаткування, кредитування, ціноутворення, собівартість та рівень 

конкурентоспроможності підприємств.  

Розвиток сільського господарства, в контексті аграрної політики 

держави та в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового 

виробництва, забезпечується шляхом удосконаленням державної підтримки 

розвитку сільськогосподарських підприємств. Зазначене відбувається за 

рахунок раціонального поєднанням галузевої і територіально-самоврядної 

систем управління комплексним розвитком сільськогосподарських 

підприємств та сільських територій; розробленням та імплементацією 

державної, галузевої, регіональних (обласних) цільових програм, програм 

розвитку сільського господарства, а також адміністративним регулюванням 

ринків сільськогосподарської продукції. 

Підприємство є первинним елементом у структурі національної 

економіки. При поєднанні різних факторів виробництва ним створюються 

матеріальні блага, надаються послуги й у нього з’являються можливості для  
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реалізації особистих та колективних інтересів. Підприємству належать 

головні виробничі функції в економіці, хоча й інші суб’єкти господарювання 

(фізичні особи, сім’ї, держава тощо) можуть займатися економічною 

діяльністю. Підприємства розрізняють за наступними ознаками: правові 

(юридичний статус, засновники, їх право власності; участь у формуванні 

статутного фонду; умови виходу із складу засновників тощо); організаційно-

управлінські (організаційна структура та структура управління; договірна 

система залучення найманих працівників, виробничо-господарська 

самостійність); фінансово-економічні (обмеженість відповідальності за 

зобов’язаннями; розподіл прибутку між її засновниками, умови припинення 

діяльності та її припинення). 

Правові ознаки визначають право власності на капітал та джерела його 

формування, встановлюють права та обмеження для учасників підприємства. 

Організаційно-управлінські ознаки характеризуються участю в управлінні 

підприємством, можливістю використання найманої праці. Фінансово-

економічні ознаки визначають участь у розподілі прибутків, відповідальність 

за зобов’язаннями підприємства. Слід зазначити, що розвиток усіх 

організаційно-правових форм сприятиме повноцінному використанню 

ресурсного потенціалу господарств, збільшенню виробництва 

конкурентоспроможної продукції, здешевленню та підвищенню 

рентабельності її виробництва. Важливо відмітити, що спільним для всіх 

суб’єктів господарювання є застосування орендних відносин, створення 

власних переробних підприємств, налагодження власної (фірмової) торгівлі, 

спроможність максимально залучити інвестиції для реструктуризації 

власного виробництва. 

В аграрному секторі економіки як країни, так і регіону натепер 

склалося декілька напрямів формування виробничо-господарських структур. 

Водночас процеси пошуку оптимальних форм сільськогосподарської 

діяльності не завершені і перебувають в постійній динаміці. Це зумовлює 

необхідність виваженого відстеження цих процесів, відповідного 
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організаційного, нормативно-правового та наукового забезпечення про що 

свідчить аналіз структури організаційно-правових форм в динаміці 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Динаміка розвитку організаційно-правових форм господарювання  

в Київській області, од. 

Група підприємств 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Господарські товариства 436 437 450 432 455 104,4 

Приватні підприємства 157 157 172 155 154 98,1 

Виробничі кооперативи 47 42 36 35 35 74,5 

Фермерські 

господарства 1157 1124 1066 1121 1333 115,2 

Державні підприємства 44 37 33 26 22 50,0 

Інші форми 

господарювання 55 58 50 61 80 145,5 

Всього по області 1896 1855 1807 1830 2079 109,7 

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [172, 180, 181]. 

 

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

зростання загальної кількості суб’єктів господарювання різних 

організаційно-правових форм на 9,7 % або 183 од. У розрізі груп підприємств 

найбільше зросла кількість фермерських господарств – на 15,2 %, 

господарських товариств – на 4,4 %, інших форм господарювання – на 

45,5 %. Водночас зменшилась загальна кількість приватних підприємств на 

1,9 %, виробничих кооперативів та державних підприємств відповідно на 

25,5 та 50 %. 

Відтак основними організаційними формами господарювання є 

фермерські господарства та господарські товариства (домінуючими є 

товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства), 

засновані на приватній формі власності, у використанні яких понад 70 % 

сільськогосподарських угідь. Динаміка змін часток основних суб’єктів 

господарювання до їх загальної кількості у Яготинському та Бородянському 

районах є аналогічною загальним тенденціям зміни в області і різниться 

лише абсолютними значеннями. З метою поглибленого дослідження було 

обрано сільськогосподарські підприємства із зазначених районів – ТОВ «АФ 
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Яготинське» та ПСП «Колос». Дані підприємства є типовими для відповідних 

природно-кліматичних зон. 

Важливою економічною умовою для розвитку сільськогосподарських 

підприємств є наявність земель сільськогосподарського призначення. Аналіз 

їх розподілу у 2013 р. за групами підприємств області свідчить, що 

господарські товариства мали найбільшу площу угідь. При загальній 

кількості 455 од. середній розмір господарства становив 1724 га 

сільськогосподарських угідь. Водночас найбільшу кількість господарських 

одиниць відмічено у групі «фермерські господарства», де на 1 господарство 

припадало в середньому 121 га сільськогосподарських угідь (рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Середня площа сільськогосподарських угідь за основними 

групами підприємств Київської області, 2013 р. 
Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [134, 172, 180]. 

 

В цілому аналіз статистичних даних свідчить, що 80 % господарств 

Київської області від загальної їх кількості використовують близько 20 % 

наявних сільськогосподарських угідь, натомість близько 20 % господарств 

використовують 80 % угідь [173; 181]. Це пояснюється специфікою 

сучасного етапу розвитку агропромислового виробництва України, коли 
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відбуваються інтеграційні процеси і часто сільськогосподарські підприємства 

входять до складу агрохолдингів.  

Важливим етапом при оцінці організаційно-економічних умов 

діяльності сільськогосподарських підприємств є раціональна виробнича 

структура. Її метою є створення умов для досягнення вищої ефективності 

виробництва. Виробнича структура сільськогосподарського виробництва, яка 

склалась в Україні під впливом природних і соціально-економічних факторів, 

є важливою умовою, яку необхідно враховувати при побудові організаційно-

економічного механізму диверсифікації діяльності на перспективу. Вона 

визначається на основі структури грошових надходжень та інших 

економічних показників (структури посівних площ, структури поголів’я, 

структури вартості виробленої продукції в постійних цінах) (табл. 2.2, 

Додаток Б). 

Таблиця 2.2 

Виробнича структура сільськогосподарських 

підприємств Київської області, % 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 
Рослинництво, всього 54,7 51,8 57,6 61,5 59,5 

у т. ч. зернові та зернобобові 34,2 29,7 35,2 38,8 34,3 
з них: пшениця 12,4 9,3 8,0 9,7 8,2 
           кукурудза на зерно 15,9 15,5 24,0 25,8 23,4 

технічні       
з них: соняшник 4,3 6,2 6,0 7,5 6,9 
           соя х 3,8 4,1 6,1 7,4 

           ріпак х 1,0 1,9 3,0 3,8 
           цукровий буряк 1,0 2,1 2,6 1,6 0,3 

Тваринництво, всього  45,3 48,2 42,4 38,5 40,5 
  у т. ч.  м’ясо ВРХ 2,4 1,7 1,7 1,4 1,2 

              м’ясо свинини 7,8 7,3 7,5 7,6 7,9 
              молоко 6,2 7,7 6,9 5,3 6,3 

Джерело: розраховано автором за даними [134]. 

 

Виробнича структура сільськогосподарських підприємств Київської 

області характеризується переважним виробництвом продукції 

рослинництва, частка якої у структурі грошових надходжень коливалася у 

межах від 54,7 % у 2009 р. до 59,5 % у 2013 р. У структурі рослинницької 

продукції переважали зернові та зернобобові культури, основними з яких є 
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пшениця та кукурудза на зерно. Серед технічних культур відмічено 

зростання надходжень від реалізації насіння соняшника, сої та ріпаку. 

Скорочення посівів цукрового буряка суттєво вплинуло на обсяги грошових 

надходжень. Незважаючи на високий показник надходжень від реалізації 

продукції тваринництва (40,5 % у 2013 р.) частка основних видів продукції 

(м’ясо ВРХ, свинина та молоко) для сільськогосподарських підприємств 

залишається незначною. Слід відмітити, що рівень виробництва продукції 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Київської області є 

вищим, ніж в середньому в Україні.  

Важливою економічною складовою організаційно-економічних умов 

розвитку сільськогосподарських підприємств є можливість отримання 

інвестицій. Фінансові ресурси необхідні підприємству для фінансування 

операційної та майбутньої діяльності, у т. ч. і проектів диверсифікації. 

Зазначимо, що інвестиції являють собою фінансові ресурси у формі 

довгострокових капіталовкладень, що можуть здійснюватись як 

юридичними,  так і фізичними особами. На нашу думку, створення спільних 

підприємств та стратегічних альянсів є однією з найперспективніших форм 

залучення інвестицій сільськогосподарськими підприємствами. Ця ідея може 

бути реалізована на основі додаткових внесків до статутного фонду 

підприємства. При цьому інвестори мають бути фінансово міцними 

компаніями, а їх права та обов’язки мають бути означені Статутом 

новоствореного підприємства. 

Рівень інвестиційного забезпечення відіграє ключову роль у 

формуванні і розвитку масштабного, успішного та ефективного сільського 

господарства. Незважаючи на позитивну динаміку зміни величини інвестицій 

у сільське господарство, їх обсяги нині не задовольняють потреб 

сільськогосподарських товаровиробників повною мірою. Зовнішні, зокрема  

іноземні, інвестиції в галузь надходять в обмежених обсягах, а визначити 

частку сукупного капіталу нерезидентів досить складно. В стратегічній 
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перспективі важливим є реалізація додаткових заходів щодо інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. 

Одним з основних показників, що використовуються для оцінки стану 

інвестиційного клімату в тих секторах економіки, куди вони направлені, є 

показник «прямі іноземні інвестиції», оскільки кошти залучаються 

іноземними юридичним і фізичними особами на основі їх незалежної оцінки 

стану країни можливого інвестування, а саме – законодавчої бази, стану 

судової системи, рівня корупції тощо. 

Залучення кредитних ресурсів є найбільш розповсюдженою формою 

інвестування. Кредиторами можуть виступати банки та інші фінансові 

організації. Отримати кошти сільськогосподарські товаровиробники можуть 

за двосторонніми домовленостями з іноземними інвесторами. Найпростішою 

формою залучення інвестицій є укладання господарського договору між 

сільськогосподарським товаровиробником та фінансово стійким 

підприємством про ведення спільної виробничої діяльності, тобто про 

спільне фінансування виробничих витрат. В такому випадку покращується 

використання землі й виробничих ресурсів, зберігаються робочі місця і 

зарплата працівників. Партнери отримують винагороду за витрачені ними 

ресурси у вигляді виробленої продукції пропорційно витраченим коштам в 

спільній діяльності. Права та обов’язки партнерів визначаються в 

господарському договорі про спільну діяльність. 

Встановлено, що протягом 2009–2013 рр. загальний обсяг інвестицій в 

основний капітал за всіма видами діяльності зріс на 16 %. Проте обсяг 

інвестицій у сільське господарство зменшився на 4,9 %. На сільське 

господарство припадає 7–9 % інвестицій від загальної кількості у основний 

капітал та 1,6 % від іноземних інвестицій. Слід відмітити, що найменше 

залучено інвестицій в 2009 р., а саме – 56,1 % від рівня 2013 р. Результатом 

інвестиційної діяльності стало значне зростання прибутку 

сільськогосподарських підприємств – більш як утричі (табл. 2.3). Проте 

порівняно з 2012 р. прибуток знизився на 70 %. Причиною цього є низький 
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рівень внутрішніх цін на основні види сільськогосподарської продукції, 

порівняно з світовими. 

                                                                                                        Таблиця 2.3 

Інвестиції в сільське господарство Київської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., %  2009 2010 2011 2012 2013 

Інвестиції, усього, млн грн  9955,4 11331 17673 20367 19632 116,0 

     в т. ч. у сільське господарство 890,3 992 1401 1456 1390,0 95,1 

Індекси капітальних інвестицій за 

видами економічної діяльності, % 52,8 105 130,9 118,2 124,1 х 

     в т. ч. у сільське господарство 54,8 88,7 151,8 92 104,1 х 

Прибуток (збиток) від виробничої 

діяльності с.-г. підприємств,   

млн грн 842,2 1998,8 3036,2 4151 1268,7 3,3 раза 

Рівень рентабельності 

сільськогосподарської  

діяльності, % 20,6 31,1 39 34,1 14,2 х 

Джерело: розраховано за даними [180, 181]. 
 

Основним джерелом фінансування, що забезпечує інтенсивний 

розвиток сільськогосподарського виробництва (особливо галузі 

тваринництва), є внутрішні і зовнішні інвестиції, а це вимагає покращення 

інвестиційного клімату в Україні. Таке покращення передбачено Концепцією 

Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на 

період до 2020 р. У найближчі роки інвестиції можуть виступати основним 

фінансовим джерелом, що забезпечує інтенсивний розвиток тваринництва. У 

найближчі роки в агропромисловому виробництві Київської області 

передбачено задіяти 60 інвестиційних проектів на майже 4 млрд грн, 

реалізація яких забезпечить додаткове створення 7 тис. робочих місць. 

Результати дослідження вказують на те, що протягом останніх років 

значна частка капітальних інвестицій припадає на Згурівський і Переяслав-

Хмельницький райони. Зокрема, у Згурівському районі у будівництво 

молочного комплексу та соціальної інфраструктури села Великий Крупіль 

вкладено понад 300 млн грн. За 4 роки побудовано і введено в експлуатацію 

ферму на 7111 гол. ВРХ, з них – 3680 корів. Це забезпечило підвищення 

продуктивності дійного стада у 3,2 раза – з 2803 кг у 2004 р. до 9001 кг 

молока на 1 корову у 2011 р. Близько 300 млн грн вкладено у виробництво 
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свинини за останні роки у Переяслав-Хмельницький, Згурівський і 

Баришівський райони. Ритмічне функціонування СП «Нива Переяславщини» 

істотно вплинуло на збільшення обсягів виробництва свинини на Київщині. 

На території області реалізовано кілька інвестиційних проектів. Уведено в 

експлуатацію після реконструкції молочний комплекс на 500 корів у 

с. Острійки Білоцерківського району. Упровадження проекту передбачає 

збільшення племінної худоби на 1139 гол. Став до ладу і молочний комплекс 

на утримання 1000 корів у с. Велика Тарасівка того ж району. Розпочав свою 

діяльність завод із виробництва кисломолочних продуктів дитячого 

харчування «Агуша» потужністю 50 т молока на добу в м. Вишневому. 

Будівництво унікального для України виробництва здійснено за рахунок 

іноземних інвестицій (близько 120 млн грн). У жовтні 2011 р. у Згурівському 

районі розпочалося спорудження першого в Україні заводу дитячого 

харчування з виробництва молочної продукції, що будується на базі 

Яготинського маслозаводу. Загальна сума інвестицій об’єкту складає 

160 млн грн. Постачальник комплексу технологічного обладнання – «Тетра 

Пак» (Швеція). Із введенням в експлуатацію Яготинського заводу буде 

створено близько 100 робочих місць. Потужність підприємства на першій 

стадії складатиме 40 т цільного молока, яке щодня перероблятиметься на 35 т 

молочної продукції [85]. 

Однак, попри означені факти, рівень інвестицій в сільське господарство 

є недостатнім, відповідно це впливає на рівень та швидкість переоснащення 

виробництва. На нашу думку, доцільним є створення та розвиток 

регіональних програм стимулювання приватних інвестицій. Іншим важливим 

кроком має бути надання права та можливості придбання акцій вітчизняних 

сільгосптоваровиробників іноземними інвесторами, а також створення 

механізму страхування інвестиції від некомерційних ризиків.     

Подальший стан розвитку сільського господарства значною мірою 

залежить від політики держави у розробці комплексу правових, 

організаційних та економічних заходів, спрямованих на підвищення 
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ефективності та стимулювання інвестиційної активності. Інвестиційна 

привабливість економіки України повинна забезпечуватись, передусім, за 

рахунок адаптації вітчизняної нормативно-правової бази до європейських 

умов. Особливо необхідним є розвиток цього процесу в сільському 

господарстві, яке має певні особливості функціонування, зокрема на 

інвестиційну привабливість має негативний вплив незавершеність аграрних 

реформ.  

Сільське господарство в нашій країні належить до найбільш вразливих 

і ризикових галузей економіки, які важко адаптуються у мінливому 

ринковому середовищі та потребують постійної державної підтримки. Нині 

вона є недостатньою і використовується у формі податкових пільг для 

сільського господарства та деяких державних програм розвитку галузей 

рослинництва і тваринництва. 

Низький рівень адаптованості сільського господарства до 

Європейських вимог знижує темпи економічного розвитку галузі і створює 

труднощі в поглибленні інтеграційних процесів. Основними причинами 

цього є в багатьох випадках низький технологічний рівень 

сільськогосподарських товаровиробників, який викликаний недостатнім 

технічним забезпеченням та іншими видами ресурсів, недосконалим 

фінансово-кредитним механізмом забезпечення обіговими коштами. Крім 

того, на існуючі проблеми в аграрній сфері негативний вплив має відмінність 

в темпах зростання цін на ресурси і сільськогосподарську продукцію. 

Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників натепер є 

недостатньою, в той час, як у розвинених країнах світу в доходах 

фермерських господарств вона складає понад 50 %. Це, насамперед, 

стосується фермерів США, Німеччини, Великобританії. В цілому 24 

найбільш розвинутих країн світу на підтримку сільського господарства 

витрачають 274 млрд  дол. США в рік, що складає 38 % від вартості валової 

продукції цієї галузі. 
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Обсяги державних дотацій в сільське господарство України та 

Київської області наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Обсяги державних дотацій в сільське господарство 

Київської області, млн грн 

Рік Регіон 

Дотації 

всього 

в т. ч. по галузях у розра-
хунку на  
1 га с.-г. 

угідь,  
тис. грн 

рослинництво тваринництво інші 

2009 
Україна 666691,7 176836 196643,5 293214 16,0 

Область 41642,4 1997,1 24171 15504,3 24,4 

2010 
Україна 1252361,4 429240,6 264914,7 558176,1 30,1 

Область 323768,2 22942,6 64021 236804,6 193,9 

2011 
Україна 683956,7 212707 91522,6 379727,1 16,5 

Область 123218,5 856,9 35517,8 86843,8 73,8 

2012 
Україна 685752 157085,3 427143,8 101260,9 16,5 

Область 17770,9 619,2 13844,2 3307,5 10,6 

2013 
Україна 575400,7 168087,4 246984,0 160329,3 13,9 

Область 22228,6 671,0 15923,2 5634,5 15,3 

2013 р. 

до 

2009 р.,% 

Україна 86,3 95,1 125,6 54,7 22,7 

Область 
53,4 33,6 65,9 36,3 7,7 

Частка області  

у 2013 р., % 3,9 0,4 6,4 3,5 х 

Джерело: розраховано за даними [134]. 

 

Дослідження показали, що протягом 2009–2013 рр. обсяги державних 

дотацій у Київській області в цілому скоротились на 46,6 %, у т. ч. в 

рослинництві – на 66,4 %, тваринництві – на 34,1 %. Дані показники 

перевищують середні значення по Україні. В цілому на Київську область в 

2013 р. припало 3,9 % державних дотацій в той час, як у 2009 р. даний 

показник становив 6,2 %.   

Важливою умовою поглиблення диверсифікації сільськогосподарської 

діяльності підприємств є страхування посівів. Це пов’язано із тим, що 

щороку сільськогосподарські підприємства потерпають від непрогнозованих 

несприятливих погодних умов. Як наслідок, знижується урожайність культур 

та продуктивність худоби, зменшуються показники валового виробництва 

продукції, а відтак – сільгосптоваровиробники отримують значний 
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матеріальний збиток. Потреба у агрострахуванні за останній період унаслідок 

несприятливих погодних умов лише зросла. 

Традиційно страхові ризики поділяють на зимові та літні. До перших 

відносять льодову кірку (ожеледь), вимерзання, випрівання та вимокання 

посівів. До літніх ризиків належать: посуха, град, (злива, буря, ураган), 

весняний заморозок, пожежа, хвороби та шкідники, протиправні дії третіх 

осіб та інші (землетруси, лавини, селі). Найбільше потерпають від 

несприятливих погодних умов, а тому і страхують їх найчастіше, такі озимі 

культури як пшениця (62 %), ріпак (24 %), ячмінь (13 %) і жито (1 %). Із ярих 

– пшениця озима (35 %), соняшник (11 %), ячмінь ярий (6 %). Для того, щоб 

застрахувати свої ризики, сільгоспвиробнику потрібно надати страховику 

відповідні документи, а саме: технологічну карту вирощування застрахованої 

культури; карту-схему площі посіву сільгоспкультури, а також довідку про 

середню урожайність за останні 3–5 років (при страхуванні майбутнього 

врожаю). Варто зазначити, що коли йдеться про нового клієнта 

(сільгоспвиробника), який тільки виходить на ринок і хоче страхувати свої 

врожаї, то зазвичай страхові компанії не поспішають надавати свої послуги, 

побоюючись ризиків. Тому, як правило, в такій ситуації береться до уваги 

урожайність по району [3]. 

Враховуючи зростання цін на продукцію галузі рослинництва вартість 

її страхування значно зросла і натепер орієнтовно коливається у межах: 

пшениця 120–150 грн/га, ячмінь 100–120 грн/га, ріпак 180–200 грн/га. Також 

зростання відбулося і по інших сільськогосподарських культурах. В Україні 

страхові тарифи  визначаються Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Найбільш поширеною формою страхування у сільськогосподарських 

товаровиробників є страхування посівів та майбутнього врожаю. Натомість 

страхування індексу врожайності використовується найменше. Страхові 

компанії, які функціонують на території України, пропонують свої фінансові 

послуги вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам 
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рослинницької продукції три напрями співробітництва, а саме: комплексне 

страхування посівів; комплексне страхування майбутнього врожаю; 

страхування індексу врожайності. На ринку послуг агрострахування України 

задіяні державні програми субсидіювання та форвардні закупівлі Аграрного 

фонду. Динаміку функціонування ринку послуг агрострахування України 

приведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Динаміка функціонування ринку послуг агрострахування України 

Показник Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Застрахована площа, тис. га 510 553 786 727 2730 535,3 

     в т. ч. площа підприємств  

Київської області, тис. га 13,8 16,6 23,6 28,3 57,4 415,9 

Страхові платежі, млн грн 42 72,1 136,3 130,4 100 238,1 

в т. ч. платежі підприємствам 

Київської області, млн грн 1,1 2,2 4,1 3,8 2,9 265,8 

Страховий платіж на 1 га, грн 82,4 130,4 173,4 179,4 93,1 113,0 

Розмір державних субсидій,  

млн грн - - - 60 150 х 

Частка державних субсидій у 

витратах на страхування, % - - - 46,0 150,0 х 

Кількість договорів страхування, 

од. 1980 1217 2710 1963 894 45,2 

в т. ч. договори підприємств 

Київської області, од. 54 37 81 76 19 35,1 

Середній страховий платіж  

за 1-м договором, тис. грн 21,2 59,2 50,3 66,4 111,9 527,3 

Рівень виплат, % 36,5 50,9 67,3 71,1 73,2 х 

Джерело: розраховано автором за даними [161]. 
 

Встановлено, що загальний обсяг ринку страхування сільськогоспо-

дарських культур в Україні у 2013 р. склав 2730 тис. га застрахованих площ, 

що більш ніж уп’ятеро більше, ніж у 2009 р. При цьому, обсяг застрахованих 

площ підприємств  Київської області в 2013 р. склав 57,4 тис. га, що більш як 

учетверо більше, ніж у 2009 р. Слід відмітити, що мало місце як зростання 

відсотку виплат, так й суми страхових платежів з цього виду страхування. 

Відтак за 2013 р. обсяг виплат склав 100 млн грн, що у 2,38 раза більше 

показників базового року. Водночас кількість укладених договорів 

зменшилась на 65 % по області, що на 10 % більше, ніж в Україні в цілому.  
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Ефективна діяльності аграрних підприємств повинна базуватися на 

такому економічному механізмі господарювання, який би дозволяв їм вести 

розширене відтворення. Одним із елементів такого механізму є 

диверсифікація. На нашу думку, саме диверсифікація є найбільш реальною 

умовою такого відтворення. Позитивний вплив на ці процеси має існуюча 

для аграрного сектора економіки система податкових пільг та привілегій. Ця 

система підсилює позиції державної підтримки сільського господарства. 

Упровадження пільгової системи оподаткування для цієї галузі було 

започатковано у 1999 р. уведенням фіксованого сільськогосподарського 

податку. Цей податок постійно уточнюється і передбачає плату за одиницю 

земельної площі, яка знаходиться у використанні підприємств. Крім того, ця 

система оподаткування передбачає податок на додану вартість, який 

повертається сільськогосподарським товаровиробникам на спеціальні 

рахунки. Таким чином, податкова система України є найбільш сприятливою 

в Європі для ведення сільськогосподарської діяльності та її диверсифікації. 

Хоча подальше розширення диверсифікації може змінити систему 

оподаткування, а саме – перехід з єдиного податку на інші види.  

Розвиток ринкових відносин посилює залежність сільськогоспо-

дарських товаровиробників від умов, що формуються під впливом існуючої 

фінансово-кредитної системи. Особливу роль при цьому відіграє сезонність 

виробництва, оскільки потребує формування оптимального співвідношення 

власних і залучених коштів. Протягом останніх 5 років намічається їх 

незначне зростання. За даними  Національного банку України в 2012 р. 

загальний обсяг наданих кредитів у сільське господарство становив 

35 млрд грн і у 2013 р. досяг майже 38 млрд грн.  

Така ж тенденція спостерігається і в сільському господарстві Київської 

області, де за останні 5 років цей показник зріс майже ушестеро. Виявлено, 

що найбільший обсяг кредитів на 1 га сільськогосподарських угідь отримали 

підприємства Лісостепової зони, Києво-Святошинського, Бориспільського та 

Переяслав-Хмельницького районів, в яких сума отриманих кредитів на 1 га 
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сільськогосподарських угідь в 2012–2013 рр. склала майже 9,0 тис. грн. 

Вдночас сільськогосподарські підприємства Поліської зони Київської області 

взагалі таких кредитів не отримували через завищенні кредитні ставки. 

Комерційні банки надають кредит під 25–30 % річних. Такі відсотки, 

включаючи рівень інфляції в Україні, можуть мати доцільність лише при 

рівні рентабельності виробництва в середньому 60–80 %. Вказаний рівень 

рентабельнсті можливий лише по найбільш кон’юнктурній сільськогоспо-

дарській продукції. Саме через це рівень забезпечення потреб в кредитах 

натепер складає менше 5 %.   

Як зазначалося, важливою структурною частиною організаційно-

економічного механізму діяльності сільськогосподарських підприємств 

виступає вартісна складова, зокрема ціновий елемент та рівень собівартості 

продукції. Формування ціни в ринкових умовах залежить від багатьох 

факторів, основними з яких є попит та пропозиція. В сучасних ринкових 

умовах сільськогосподарські підприємства не мають змоги вплинути на її 

формування. Рівень собівартості продукції в ринкових умовах відіграє 

ключову роль. На відміну від ціни, сільськогосподарські підприємства мають 

можливість на неї впливати шляхом удосконалення або зміни технології 

виробництва продукції на рівні переробної підсистеми. Також на формування 

витрат має вплив ефективність підсистем забезпечення, планування та 

контролю. Адже вони визначають раціональні об’єми необхідних ресурсів, 

терміни постачання і обслуговування техніки, обладнання та інших засобів 

виробництва. 

При дослідженні зміни рівня цін і собівартості на основні види 

продукції та вартості на основні елементи витрат був використаний 

індексний метод. Для унаочнення отриманих результатів використано 

графічний метод. З цією метою ціни за 2009–2013 рр. співставляються до 

базового 2008 р. Отримані результати відображено на рис. 2.2–2.4. 
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Рис. 2.2. Індекс зміни ціни та собівартості реалізації на основні  

види продукції рослинництва для сільськогосподарських  

підприємств України 
Джерело: розраховано і побудовано автором за даними [134] . 

 

Дослідження зміни ціни на основні види продукції рослинництва 

показало, що в середньому в Україні ціна реалізації пшениці та кукурудзи 

зросла більше, ніж у півтора раза. Найвищий приріст відмічено у 2012 р. – 

більше ніж удвічі. В той же час індекс приросту собівартості пшениці та 

кукурудзи у 2013 р. був вищим за індекс зміни ціни реалізації. Слід 

відмітити, що в середньому у Київській області найбільше зросла ціна на 

насіння соняшника – у 3,3 раза (рис. 2.3–2.4).  

Меншими темпами зростає ціна на продукцію тваринництва. Відтак, 

ціна на молоко зросла на 95,6 %, на свинину – 33,8 %. Приріст ціни на 

свинину найвищим був у 2011 р. – майже 37,4 %. Відмітимо, що приріст 

собівартості виробництва м’яса ВРХ та свинини перевищує приріст ціни їх 

реалізації. Загалом рівень собівартості основних видів продукції 

сільськогосподарських підприємств Київської області є нижчим середнього 

рівня по Україні (додаток В).  
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Рис. 2.3. Індекс зміни ціни та собівартості реалізації основних  

видів продукції тваринництва для сільськогосподарських  

підприємств України 
Джерело: розраховано і побудовано за даними [134]. 

 

Собівартість включає витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом 

продукції і зумовлені технологією та організацією виробництва, яка 

відображається рівнем загальновиробничих та загальногосподарських витрат. 

На рис. 2.4 відображена динаміка вартості на дизельне пальне та добрива.  

 

Рис. 2.4. Динаміка цін на основні види ресурсів 

в середньому в Україні 
Джерело: розраховано і побудовано автором за даними [134]. 
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Встановлено, що протягом 2009–2013 рр. витрати на пально-мастильні 

матеріали та добрива займали у структурі собівартості продукції 

рослинництва сільськогосподарських підприємств України понад 50 % [134]. 

Дослідженнями виявлено, що ціна на основні види ресурсів мала стійку 

тенденцію до зростання. Відтак за аналізований період індекс зміни ціни на 

пально-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне, зріс до 215 %, а індекс 

вартості добрив – на 72 %.  

Важливим напрямом підвищення ефективності організаційних умов 

діяльності є покращення використання земельних і трудових ресурсів через 

розвиток коопераційних процесів в сільському господарстві і, зокрема, через 

формування нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  

Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив є структурою, яка 

створюється з ініціативи групи підприємницьких структур, основною метою 

якого є обслуговування підприємницької діяльності своїх членів і при 

можливості обслуговування інших суб’єктів господарювання. Закон України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» поділяє обслуговуючі кооперативи 

залежно від видів діяльності на сервісні, заготівельно-збутові, переробні, 

постачальницькі та багатофункціональні [159].  

Першим етапом їх створення є розробка проекту, в якому визначаються 

основні завдання його створення, учасники, формування статутного фонду та 

організаційно-економічні умови функціонування. Створення обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів потребує територіальної концентрації 

сільськогосподарських товаровиробників. За даними служби державної 

статистики, у 2012 р. в Україні діяло 754 сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи, в т. ч. у Київській області їх налічувалось 19 [159].  

Позитивним є досвід роботи сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу «Добробут-Агро», розташованого в селі Фурси Білоцерківського 

району Київської області, який надає виробничі послуги членам кооперативу, 

а також особистим селянським господарствам. Крім того, він надає ряд 

комунальних послуг на території села, а саме щодо благоустрою території та 
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вивезенню сміття від осель жителів села. Важливим видом його діяльності є 

заготівля молока від населення і транспортування до Білоцерківського 

молочного комбінату. Крім того, кооператив виконує і соціальну місію, а 

саме – надає соціальну допомогу Білоцерківському інтернату розумово 

відсталих дітей. 

Отже, успішний досвід існуючих кооперативів дає підстави 

стверджувати про доцільність їх подальшого розвитку з метою вирішення 

економічних і соціальних питань. Вважаємо, що даний досвід доцільно 

використати для створення обслуговуючих кооперативів на базі 

сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону, які мають 

відповідну ресурсну та сировинну базу, а також достатню кількість обігових 

коштів. Крім того, для сільськогосподарських підприємств створення 

обслуговуючого кооперативу є одним із напрямів диверсифікації їх 

діяльності за умови надання послуг у рамках єдиної системи – підприємства 

без створення окремої юридичної одиниці. Основними позитивними 

наслідками від реалізації даного проекту має стати зниження пікового 

навантаження на власні засоби виробництва та додаткове отримання коштів 

від надання послуг не членам кооперативу. 

Іншим важливим напрямом диверсифікації діяльності, на наш погляд, 

виступає розвиток агротуризму. Аналіз його розвитку показав, що найбільша 

кількість зареєстрованих садиб знаходиться в наступних областях: 

Закарпатська – 21 садиба, Київська – 12 садиб, Хмельницька – 8 садиб і 

Чернігівська – 8 садиб. Всього в Україні зареєстровано понад 90 господарств, 

які займаються агротуризмом. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що в Київській області 

офіційно зареєстровано наступні садиби: Синиця (с. Синиця), Київські 

Карпати (с. Жуковці), Калинів кущ (с. Дмитренки), Садиба отомана (с. Гута), 

Вишневий сад (с. Дмитренки), Козача застава (с. Райківщина), Зелений гай 

(с. Дибинці), Затишок (с. Лютарі), Будинок мисливця (с. Расавка), 

Коряківській рай (с. Коряківка), Дім рибака (с. Расавка), Медова Садиба 
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(с. Березовка), Maison Blanche (с. Березовка), Яровик Васильківського 

району, Відпочинок під Києвом (с. Лещинка).  

Групування досліджуваних садиб (Додаток Г), які займаються 

аграрним туризмом показало, що зі збільшенням площі садиби в середньому 

зростає кількість послуг, що надається гостям. Аналіз за спеціалізацією дав 

наступні результати: в середньому одна садиба спеціалізується на п’яти 

послугах. До основних послуг віднесено: риболовлю, яка надається 14 

садибами з 15; розваги для дітей – 13 садиб; мисливство та прогулянки на 

конях – 11 садиб; краса та здоров’я  і організація вечірок та свят – 8 садиб; 

прогулянка на лижах – 5 садиб.  

Вартість проживання від 200 грн/добу. Вартість послуг встановлюється 

індивідуально. Зокрема, за 100 км від Києва в с. Райківщина Яготинського 

району, поруч зі ТОВ «АФ Яготинське», успішно функціонує база 

відпочинку Козача застава. До садиби запрошують провести дозвілля 

любителів активного відпочинку та зеленого туризму. З-поміж послуг 

клієнти можуть отримати: початкову кінну підготовку, кінні прогулянки і 

походи; навчання навичкам прицільної стрільби з коня із статичного 

положення і на скаку; для досвідчених вершників – реконструкція кінного 

козацького полювання на лисицю і зайця і реальне полювання; рибалка. 

Ємність бази дозволяє поки прийняти з ночівлею не більше 7–9 осіб. 

Вартість послуг становить: прокат коней –150 грн/год; стрільба – 200 грн/год 

+ вартість патронів; лазня – 250 грн (2 години).  

Садиба Синиця знаходиться в Богуславському районі на березі річки 

Рось. Тут можна отримати уроки верхової їзди. На території садиби є 

тенісний корт, басейн (влітку), дитячий майданчик, спортивний майданчик, 

каток (взимку), лазня. У безпосередній близькості знаходиться ліс та річка.  

Також в Богуславському районі знаходиться садиба «Калиновий кущ», 

що надає наступні послуги: катання на конях, катання на санках, лижах, 

ковзанах, рибалка, пасіка та реалізація продукту, бання з послугами банщика, 

майстер клас з вишивання, майстер клас з гончарства – Петриківський 
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розпис, екскурсія до гори Тотоха, що називається місцем сили і богатирських 

дубів, які мають понад 600–800 років, екскурсія до історичних місць 

Богуславщини . 

В цілому типовим для садиб є їх розміщення біля водойм і лісових 

масивів. Це як стилізовані новобудови, так і відновлені будинки, які 

приваблюють гостей своєю історією. Основною мовою спілкування є 

російська, проте 10 з 15 господарів вільно спілкуються англійською мовою, а 

3 – німецькою. Цей факт свідчить про націленість підприємств на іноземних 

клієнтів. Також слід відзначити, що у переважної більшості садиб є вільний 

доступ до Інтернет зв’язку.  

В Україні найбільше туристів приймають карпатські села: Яблуниця, 

Татарів, Верховина, Лазещина, Ворохта, Ясіня, Сколе, розташовані в 

мальовничих районах Карпат. Вартість такого відпочинку найчастіше 

занижена. Наприклад, тижневу відпустку зі сніданком і вечерею обійдеться в 

$250–350, у той час як тиждень в європейському селі коштує в середньому 

EUR700–800. У Литві можна зняти будиночок у селі за EUR 60–75 на добу. 

Отже, дослідження організаційно-економічних умов діяльності 

сільськогосподарських підприємств Київської області свідчить про наступне: 

основними організаційно-правовими формами господарювання є 

господарські товариства, в користуванні яких перебуває більше половини 

площі сільськогосподарських угідь. Сільськогосподарські підприємства 

Київської області спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва, 

зокрема зернових. Діяльність сільгосптоваровиробників протягом 

досліджуваного періоду була рентабельною, чому сприяла державна 

підтримка в плані створення сприятливого інвестиційного клімату, 

дотаційної політики та пільгового оподаткування результатів діяльності. В 

свою чергу, розвиток агротуризму на базі сільськогосподарських 

підприємств сприяє розвитку сільських територій в цілому і може 

розглядатися як один із напрямів диверсифікації їх діяльності. 
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2.2.  Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств  

та умови диверсифікації їх виробництва 

 

Ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств базується на 

їх ресурсному потенціалі. При цьому рівень його використання має значний 

вплив на розвиток диверсифікації їх діяльності. Саме тому оцінка 

використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств має 

велике значення для подальшого визначення напрямів диверсифікації на 

перспективу. Використання наявного ресурсного потенціалу та його 

структура потребують оптимізації та раціонального поєднання в процесі 

виробництва і повинні забезпечувати конкурентоспроможність сільсько-

господарської продукції за такими основними параметрами, як якість і ціна.  

Сільськогосподарські угіддя є основним ресурсом і саме через їх 

використання формується потреба в інших ресурсах. Земельні ресурси 

України характеризуються високим рівнем природної родючості. Більше 

половини земельних ресурсів складають чорноземні ґрунти, які створюють 

додаткові конкурентні переваги вічизняним сільськогосподарським 

товаровиробникам. За оцінками експертів, при раціональній структурі 

землекористування і високому рівні наукового та ресурсного забезпечення 

Україна здатна забезпечувати продуктами харчування понад 200 млн жителів. 

Наявність в Україні високоякісних сільськогосподарських угідь 

вимагає наукових підходів у раціональному їх використанні. Саме вони 

забезпечують високий рівень експортного потенціалу сільськогосподарської 

продукції, що є вкрай необхідним в умовах існування кризових явищ 

економіки країни. Важливою складовою покращення економічної ситуації в 

країні є розширення роботи щодо проведення економічного аналізу 

використання земельних ресурсів як на підприємстві, так й на рівні держави. 

Вона повинна визначати оптимальний склад і структуру земельних угідь та 

визначати основні напрями підвищення ефективності її використання. 
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Таким чином, в Україні наявність високоякісних земельних ресурсів є 

вагомою часткою у формуванні ресурсного потенціалу. Крім того, їх вартість 

складає вагому частку у формуванні розмірів задіяного в сільському 

господарстві капіталу. Високий рівень земельного потенціалу створює 

сприятливі умови для стабільної діяльності диверсифікованих 

сільськогосподарських підприємств. Позитивним є і той факт, що більше 

половини сільськогосподарських угідь задіяні у виробничому процесі 

сільськогосподарських підприємств, а й складає майже 21 млн га, причому 

рілля складає майже 93 %, а це трохи більше 19 млн га.  

Використання земельного потенціалу в Україні зумовлено аграрними 

реформами, основними результатами якої є приватизація землі, розвиток 

орендних відносин, трансформація земельних угідь, що в деяких випадках 

знизило рівень використання земельного потенціалу. Важливою умовою 

ефективного використання земельного потенціалу є його склад і структура. 

До господарського використання земельних ресурсів в Україні задіяно  понад 

90 % її територій. За даними Головного управління статистики, станом на 

1 січня 2012 р. земельний фонд України складав 60354,8 тис. га, у т. ч. 

41596,4 тис. га, або 71,0 % – землі сільськогосподарського призначення, які 

включають 32478,4 тис. га ріллі, або 53,8 % від загальної площі. 

Таблиця 2.6 

Структура сільськогосподарських угідь Київської області, тис. га 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Площа с.-г. угідь, всього 1521,2 1517,1 1513,7 1513,7 1513,7 99,5 

в т. ч. частка підприємств,%  60,4 60,4 62,5 67,3 64,0 х 

в т. ч. рілля 1283,3 1282,3 1280,3 1280,3 1280,3 99,8 

в т. ч. частка підприємств,% 92,2 94,4 94,8 96,5 96,8 х 

      сіножаті 106,1 106,0 105,6 105,4 105,4 99,3 

      пасовища 124,9 122,2 122,2 122,1 122,1 97,7 

      багаторічні насадження 6,9 6,6 5,6 5,9 5,9 86,7 

Джерело:   розраховано за даними Головного управління статистики у Київськії 

області [173, 180]. 
 

Встановлено, що площа сільськогосподарських угідь Київської області 

у користуванні підприємств та господарств населення протягом 2009–
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2013 рр. зменшилась на 0,5 %. Площа ріллі у володінні 

сільськогосподарських підприємств і громадян зменшились на 0,2 %. В 

цілому за аналізований період відбулось скорочення площі під сіножатими на 

0,7 %, пасовищами на 2,3 % та багаторічними насадженнями на 13,3 %. 

Структура сільськогосподарських угідь є одним із показників раціональності 

землекористування. Вона свідчить про те, як існуюче землекористування 

впливає на вирішення питань екології та охорони земель. Ефективне 

землекористування повинно забезпечуватись комплексним поєднанням 

економічних, екологічних інтересів та заходів по охороні земель.  

В процесі диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств особливого значення набуває вирішення соціальних питань, 

зокрема використання трудового потенціалу в сільській місцевості. Одним із 

наслідків розвитку ринкової економіки є зменшення кількості зайнятих 

працівників при виробництві сільськогосподарської продукції. Крім того, для 

сільськогосподарського виробництва характерна сезонність виробничої 

діяльності (особливо це стосується галузі рослинництва), та низький рівень 

заробітної плати. Все це негативно впливає на розвиток сільських територій, 

впливаючи на міграційні процеси. 

За даними обстеження сільських населених пунктів України, нині 

понад 40 % їх жителів працює за межами  свого села. У Київській області 

частка цієї категорії працюючих знаходиться в межах 30–40 %. За 

офіційними статистичними даними рівень безробіття в сільській місцевості 

становить 7–10 %. Відмітимо, що аналогічні тенденції спостерігаються і по 

країнах ЄС, де рівень безробіття населення складає в межах 10–11%.  

Трудові ресурси визначально впливають на рівень економічного 

розвитку сільськогосподарських товаровиробників та конкурентоспро-

можність їх продукції. Ефективність їх використання є важливим фактором, 

який суттєво впливає на економічний стан сільськогосподарських 

підприємств та їх подальший розвиток. Категорія «ефективності» при оцінці 

використання трудових ресурсів тісно переплітається з категорією 
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«продуктивність», яка виступає як показник результативності праці. В 

загальному, на продуктивність праці мають вплив організаційні, економічні, 

соціально-психологічні та зовнішні фактори. Вказані фактори формуються на 

основі побудови раціональної структури підприємства, оптимальної 

організації основних, допоміжних та обслуговуючих виробничих процесів, 

упровадження стимулюючих форм оплати праці, формування сприятливого 

морально-психологічного мікроклімату в колективі, рівень кооперації з 

іншими суб’єктами господарювання. Водночас, недостатнє кадрове 

забезпечення, нестача робочої сили, низький рівень кваліфікації працівників, 

незадовільна кадрова політика в цілому значно впиває на розвиток 

підприємства і може спричинити його банкрутство.  

В контексті соціального розвитку спостерігається погіршення 

демографічної ситуації, що пов’язано з істотними відмінностями між рівнем 

життя в місті та селі, лібералізацію трудової міграції та іншими факторами 

техногенного впливу. Це, в свою чергу, зумовило зменшення численності 

сільського населення. Як наслідок, значна та неконтрольована міграція 

трудових ресурсів в агросфері негативно впливає на продовольчу безпеку 

країни в цілому.  

Дані табл. 2.7 характеризують зайнятість населення у Київській 

області. Дослідження показало, що протягом 2009–2013 рр. зайнятість у 

сільському господарстві досліджуваного регіону знизилась на 11,7 %. При 

цьому частка занятих до загальної кількості працюючих за всіма видами 

діяльності зросла з 9,3 % у 2009 р. до 17,5 % – у 2013 р., а середньомісячна 

заробітна плата зросла на 68,6 %. Слід зауважити, що основна кількість 

зайнятих була працевлаштована у сільськогосподарських підприємствах, 

зокрема у 2013 р. ця кількість становила 36,8 тис. з 43,2 тис. осіб. За 

аналізований період кількість зайнятих знизилась 8,7 %, в т. ч. у 

рослинництві на 6,2 %, тваринництві – на 10,9 %. Хоча протягом 2012–2013 

рр. кількість зайнятих у галузі тваринництва  залишилась незмінною. В 

цілому рівень зареєстрованого безробіття в області в 2010 р. становив 1,6 % 
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населення працездатного віку. Зазначений показник сільського населення 

перевищив рівень зареєстрованого безробіття мешканців міської місцевості 

та складав 1,9 % проти 1,4 %. 

Таблиця 2.7 

Зайнятість населення в сільськогосподарських 

підприємствах Київської області 

Показник 

Рік 2013 р. 

до 

2009 р., 

% 2009 2010 2011 2012 2013 

Зайнято у сільському господарстві,  

тис. осіб 48,9 48,3 45,9 43,3 43,2 88,3 

Частка у загальній кількості зайнятого 

населення, % 9,3 9,1 9,2 17,2 17,5 х 

Зайнято у с.-г. підприємствах, тис. осіб 40,3 40,4 38,1 37,5 36,8 91,3 

в т. ч. у  рослинництві 22,5 21,7 22,2 21,8 21,1 93,8 

   тваринництві 17,8 18,8 15,9 15,7 15,7 88,1 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата найманих працівників, грн 1609,0 1820,0 2165,0 2433,0 2713,0 168,6 

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [134, 172, 180]. 

 

У 2011 р. рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області 

становив 1,3 % населення працездатного віку. При цьому, зазначений 

показник сільського населення складав 1,4 % проти 1,2 % зареєстрованого 

безробіття мешканців міської місцевості. Рівень безробіття в цілому в області 

у 2012 р. збільшився і становив 1,5 % населення працездатного віку. У 

2013 р. рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області серед мешканців 

сільської місцевості перевищив рівень зареєстрованого безробіття міського 

населення та складав 1,8 % проти 1,4 %. 

Крім того, поглиблене дослідження наявності та використання 

трудових ресурсів було проведено на матеріалах господарств Яготинського 

району, як типового для Лісостепової зони (табл. 2.8). Протягом 2009–

2013 рр. зайнятість в сільськогосподарських підприємствах Яготинського 

району знизилась на 3,5 %. Однак в рослинництві кількість працюючих 

зросла на 6,9 %, а в тваринництві знизилась на 20,7 %. Водночас зросла 

капіталомісткість продукції на 1,5 %. Скорочення чисельності зайнятих в 

сільському господарстві вплинуло на зростання показника рівня 
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землезабезпеченості на 0,7 %. Цілому продуктивність праці зросла на 

100,9 %, в т. ч. у рослинництві на 90,3 %. По галузі тваринництва 

продуктивність зросла на 156,6 %. Прибуток на 1 працівника мав приріст у 

понад 5 разів. Рівень заробітної плати був нижчим, ніж по області і зріс на 

42,5 %. 

 Таблиця 2.8 

 Використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств 

Яготинського району Київської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Зайнято в с.-г. підприємствах, 

чол. 1331 1377 1329 1307 1284 96,5 

в т. ч. у рослинництві 829 959 920 904 886 106,9 

 тваринництві 502 418 409 403 398 79,3 

Середньомісячна заробітна 

плата, грн 1724,4 1853,4 1960,2 2159,3 2456,4 142,5 

Капіталомісткість, тис. грн 160,6 171,4 159,9 163,3 162,9 101,5 

Землезабезпеченість, га/чол. 32,2 30,7 30,5 31,2 32,4 100,7 

в т. ч. ріллі 29,1 27,6 29,3 29,8 31,1 106,7 

Продуктивність 1 працівника, 

тис. грн 134,3 114,1 185,2 239,5 283,2 210,9 

в т. ч. у рослинництві 133,7 101,6 165,9 214,7 254,5 190,3 

 тваринництві 135,3 142,9 228,7 295,2 347,2 256,6 

Прибуток на 1 працівника,  

тис. грн 7,4 4,3 26,6 49,6 37,4 507,5 

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [134, 172, 180]. 

 

Одним із напрямів зменшення безробіття, підвищення рівня зайнятості 

сільського населення є диверсифікація діяльності підприємницьких структур. 

Крім того, вона позитивно впливає на економічну, соціальну і екологічну 

ефективність сільськогосподарських підприємств. Її поглиблення забезпечує 

більш повне використання ресурсного потенціалу, забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності підприємств та покращує їх фінансовий стан. В 

результаті її проведення більш повніше задовольняється попит на товари 

сільськогосподарського виробництва, роботи і послуги в сільській 

місцевості. 

Відтак, в ринкових умовах рівень забезпеченості трудовими ресурсами 

та ефективність їх використання для сільськогосподарських підприємств 

набуває особливого значення, оскільки має вагомий вплив на їх розвиток в 
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цілому та конкурентоспроможність продукції зокрема. Удосконалення 

внутрішньо-трудових відносин лежить у площинні формування сприятливих 

умов виробничої діяльності, як організаційного-економічного, так й 

соціально-психологічного характеру. В свою чергу, диверсифікація 

діяльності дає можливість створення додаткових робочих місць, що 

позитивно впливає на розвиток регіону.  

Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств значною 

мірою залежить від їх матеріально-технічного забезпечення. Рівень 

технічного забезпечення визначається наявністю сільськогосподарської 

техніки та її якістю, яка визначається термінами експлуатації. Наступним 

важливим питанням є наявність системи машин, яка може забезпечити 

використання передових технологій вирощування сільськогосподарських 

культур та виробництво продукції тваринництва.  

Матеріально-технічна база сільського господарства України за останні 

роки набула тенденцій до її зміцнення. Особливий вплив на цей процес 

мають агрохолдинги та інші великі агрофомування. Саме вони забезпечують 

сільськогосподарське виробництво прогресивними технологіями, які 

вимагають повного забезпечення технічними і матеріальними ресурсами. 

Така ситуація зберігається і в значній частині підприємств досліджуваного 

регіону. Хоча в значній їх кількості ці показники значно нижчі. Крім 

кількісного зміцнення матеріально-технічної бази, велике значення має і 

якісна її структура. Вона, насамперед, повинна відповідати організаційним 

умовам ведення сільськогосподарського виробництва, а саме – розмірам 

підприємств, структурі посівів та розмірам полів, агрохімічним 

характеристикам ґрунтів. Лише раціональна структура матеріальних та 

технічних ресурсів, з урахуванням існуючих організаційних умов регіону при 

раціональному їх використанні, дозволить ефективно вести виробничу 

діяльність, забезпечувати виробництво продукції високої якості, яка б 

відповідала європейським стандартам та забезпечувала конкурентоздатність 

підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках.   
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Технічне оснащення товаровиробників, особливо середніх і малих 

підприємств, протягом останніх років має недостатній рівень. Дослідження 

складу та структури машино-тракторного парку свідчить про низький рівень 

забезпеченості тракторами, комбайнами та іншою технікою. Цей рівень 

складає понад 50 % до потреби, причому значна частина цієї техніки 

відпрацювала свій амортизаційний термін. Характерною особливістю цієї 

техніки є її значний не лише фізичний, а й моральний знос. Ця техніка 

вимагає значних інвестицій по її обслуговуванню. Вона має низькі технічні 

характеристики і не відповідає вимогам по енергозбереженню (табл. 2.9). 

 Таблиця 2.9 

Використання техніки сільськогосподарських підприємств 

Київської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Продукція сільського 

господарства, тис. грн* 11561,6 11490,7 13627,8 14791,1 15083,1 130,5 

Трактори– всього, шт. 8554 8554 7993 8279 7627 89,2 

у розрахунку  

на 1тис. га ріллі 10 10 9 10 10 99,6 

Потужність двигунів 

тракторів, тис. кВт 725 725 708 714,5 729,3 100,6 

Середня потужність 

двигуна трактора, к.с. 84,8 84,8 88,6 90,9 96,6 113,9 

Зернозбиральні комбайни 

– всього 1643 1643 1537 1612 1612 98,1 

у розрахунку на  

1 тис. га посівної площі 

зернових культур  

(без кукурудзи) 5 5 5 5 5 100,0 

Кукурудзозбиральні 

комбайни 125 125 105 114 106 84,8 

Установки та агрегати  

для доїння корів 692 891 925 1026 1097 158,5 

*Примітка: вартість валової продукції у постійних цінах 2010 р. 

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [134, 172, 180]. 

 

Проведений аналіз показав, що з року в рік забезпеченість тракторами 

сільськогосподарських підприємств Київській області в кількісному плані 

погіршується: якщо станом на 2009 р. налічувалося 8554 тракторів, то у 

2013 р. їх кількість становила 7627 шт., або на 10,8 % менше Така ж 

тенденція спостерігається і по інших видах техніки. Проте потужність 
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техніки зростає. І в цьому плані вона корелює, хоч і незначно, зі збільшенням 

валової продукції. З метою визначення рівня ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств проведена його оцінка на трьох рівнях: 

Україна, область, район. Результати відображені на рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5. Ресурсний потенціал сільськогосподарських  

підприємств, 2013 р. 
Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [134, 173, 180]. 

 

Комплексна оцінка визначення ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств проводилась таким чином: 1) визначення 

показників: середній розмір сільськогосподарського підприємства; кількість 

працюючих, обсяг інвестицій, потужність енергетичних засобів та валова 

продукція у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; прибуток на 

1 га сільськогосподарських угідь (Додаток Д); 2) визначення коефіцієнта 1. 

За одиницю приймається максимальне значення показника по групі; 

3) співставлення отриманих результатів по групах показників; 

4) відображення отриманих результатів графічним методом. 

Відтак, в цілому ресурсний потенціал сільськогосподарських 

підприємств Київської області є вищим, ніж в середньому по Україні. У 

розрізі показників маємо наступні результати: середній розмір 
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сільськогосподарських підприємств в Україні є вищим, ніж по області та 

району. Водночас показник кількості працюючих, потужність енергетичних 

засобів, валова продукція та отриманий прибуток є вищим по Київській 

області та Яготинському районі. Ресурсний потенціал сільськогосподарських 

підприємств Яготинського району є вищим, ніж в середньому по Україні, але 

нижчий ніж в середньому по області.  

Поглиблене дослідження організаційно-економічних умов 

диверсифікації діяльності підприємств у контексті завдань дисертаційного 

дослідження проведено за матеріалами ТОВ «АФ Яготинське» Яготинського 

району та ПСП «Колос» Бородянського району Київської області (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

 Ресурсне забезпечення та рівень диверсифікації сільськогосподарських 

підприємств Київської області 

Показник 
ТОВ «АФ Яготинське» 2013р. до 

2011р., % 

ПСП «Колос» 2013 р. 

до 2011 р., 

% 2011р. 2012р. 2013р. 2011р. 2012р. 2013р. 

Усього с.-г. угідь, 

га 1717 1618 1618 94,2 2776 2672 2672 96,3 

Посівна площа, га 912 1321 1456 159,7 2221 2147 2142 96,5 

Корови, гол. - - - - 244 225 231 94,7 

Молодняк великої 

рогатої худоби, гол. - - - - 366 326 341 93,1 

Свині, гол. - -  - 654 862 843 128,9 

Зайнято, осіб 14 12 11 78,6 63 57 50 79,4 

в т.ч. :                                                                                                                                                                             

рослинництво 14 12 11 78,6 24 21 19 79,2 

тваринництво - - - - 39 36 31 79,5 

Виробництво 

валової продукції, 

тис. грн 3565 3573 3529,4 99,0 44762 45676 46546 104,0 

в т.ч. :                                                                                                                                                                                                                                                                     

рослинництво 3565 3573 3529,4 99,0 8319 8489 8243 99,1 

тваринництво - - - - 36443 37187 38303 105,1 

Коефіцієнт 

розвитку 

диверсифікації  0,89 0,93 0,95 х 0,95 0,96 0,95 х 

Джерело: розраховано автором на основі статистичної звітності підприємств.  

 

Дослідження показало, що протягом 2011–2013 рр. площа 

сільськогосподарських угідь зменшилась на 5,8 та 3,7 % відповідно у 

ТОВ «АФ Яготинська» та ПСП «Колос». У ТОВ «АФ Яготинське» галузь 

тваринництва була відсутня. Збільшення кількості видів продукції та 

виробництва валової продукції вплинуло на незначне зростання значення 
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коефіцієнта розвитку диверсифікації. Рівень диверсифікації діяльності 

ПСП «Колос» знизився порівняно з 2012 р. внаслідок зменшення кількості 

видів продукції, кількості зайнятих осіб на виробництві. В цілому структура 

виробництва є типовою для сільськогосподарських підприємств Київської 

області, зокрема природно-кліматичних зон Лісостепу та Полісся.  

Відтак, аналіз ресурсного потенціалу сільгосппідприємств дає 

можливість стверджувати, що його рівень достатній для подальшої успішної 

діяльності та розширеного відтворення. Протягом 2009–2013 рр. відбулось 

незначне зменшення площі сільгоспугідь у користуванні підприємств 

Київської області. Кількість працівників, зайнятих у сільському господарстві, 

зменшилась на 11,7 % за рахунок зменшення кількості зайнятих в галузі 

тваринництва. Відбулось скорочення кількості техніки, проте її середня 

потужність зросла. В цілому ресурсний потенціал сільськогосподарських 

підприємств Київської області, і зокрема Яготинського району, є вищим 

середнього рівня в Україні. Така ситуація потребує змін у діяльності 

сільськогосподарських підприємств з огляду на те, що вони є основними 

товаровиробниками і роботодавцями у сільській місцевості. 

 

2.3.  Оцінка рівня диверсифікації виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств та її ефективності  

 

Визначення необхідності подальшої диверсифікації підприємств 

потребує визначення рівня їх економічного розвитку. Першочерговим 

завданням при цьому є проведення оцінки досягнутого рівня диверсифікації. 

Для оцінки процесів диверсифікації діяльності підприємств необхідно 

враховувати рівень їх конкурентоспроможності. Цей підхід більше відповідає 

оцінці стану диверсифікації виробництва. Показники ефективності 

диверсифікації виробництва повинні включати і показники ефективності 

застосування інвестицій, освоєння нових товарів, показники ефективності 

використання ресурсів і потенціалу господарства, регіонів. Такий підхід 
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дозволяє комплексно оцінювати ефективність диверсифікації виробництва. 

Оцінку диверсифікаційних умов діяльності сільськогосподарських 

підприємств, їх ресурсний потенціал та економічну ефективність 

використання проведено в підрозділах 2.1. та 2.2 дисертації. 

Для оцінки ефективності диверсифікації діяльності досліджено 60 

сільськогосподарських підприємств Бородянського, Васильківського та 

Яготинського районів Київської області. Встановлено наступні види 

діяльності: виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництва та 

тваринництва), первинна переробка, надання послуг, торгівля (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Види диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств Київської області 
Джерело: розроблено автором згідно даних с.-г. підприємств Бородянського, 

Васильківського та Яготинського районів [2] 
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Оцінка рівня диверсифікації сільськогосподарських підприємств 

Київської області за видами діяльності підтверджує, що найбільш 

диверсифікованими є сільськогосподарські підприємства Яготинського 

району. Основним видом діяльності є виробництво продукції рослинництва, 

яким займалися 59 з 60 досліджуваних сільськогосподарських підприємств. 

Наступним видом діяльності є виробництво продукції тваринництва, яким 

займалися 18 сільськогосподарських підприємств. 14 підприємств займалися 

оптовою та/або роздрібною торгівлею. По 10 господарств займалися 

первинною переробкою та наданням виробничих послуг (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Диверсифікація сільськогосподарських підприємств Київської області  

за видами діяльності, 2013 р. 
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Бородянський 11 2151 2982,8 49 11 3 2 2 1 

Васильківський 21 2647 24188,3 52 20 3 3 2 2 

Яготинський 28 1457 10397,8 47 28 15 5 6 11 

Разом 60 2001  х  49 59 21 10 10 14 

Джерело: розроблено автором згідно даних сільськогосподарських підприємств 

Бородянського, Васильківського та Яготинського районів [2, 180]. 
 

Найбільш диверсифікованими підприємствами у Бородянському районі 

є ПСП «Колос» та ТОВ СП «Новий Корогод-Агро». Перше має такі види 

діяльності: рослинництво, тваринництво та надає послуги, а друге – не має 

тваринництва, проте займається оптово-роздрібною торгівлею. У 

Васильківському районі найбільш диверсифікованими підприємствами є 

ПП Агрофірма «Каштан», яке розвиває рослинництво, надає послуги та 

займається торгівлею, ТОВ «СОВХОЗ» – рослинництво, тваринництво та 

торгівля, ТОВ «Погреби-Агро» – рослинництво, надання послуг та торгівля. 

У Яготинському районі ТОВ «Годунівське» та ДП «Колос» займаються 
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виробництвом продукції рослинництва, є первинна переробка продукції, 

надає послуги та займається оптово-роздрібною торгівлею. ТОВ «Агрострей» 

та ТОВ «Нива України» займаються виробництвом продукції рослинництва 

та тваринництва, надає послуги та займається оптово-роздрібною торгівлею. 

ТОВ ім. А. Г. Кравченко займаються всіма означеними видами діяльності за 

виключенням торгівлі.  

Вважаємо, що основним видом диверсифікації виробничої діяльності 

для сільськогосподарських підприємств є розвиток галузі тваринництва. 

Оскільки в Бородянському та Васильківському районах лише 3 підприємства 

мали зазначену галузь, то можливість розширення в цих районах є відповідно 

у 8 та 18 сільськогосподарських підприємств. В Яготинському районі 

можливість розширення є у 13 підприємств. В цілому 65 % 

сільськогосподарських підприємств можуть розвивати галузь тваринництва.  

Диверсифікація діяльності супроводжується підвищенням рівня 

зайнятості сільського населення, зростанням його доходів та збільшенням 

загальної суми прибутків і особливо їх валових доходів. Зростання валового 

доходу відбувається не лише по окремих видах діяльності, а й в цілому по 

диверсифікованому підприємству. Хоча диверсифіковане виробництво не 

завжди характеризується зростанням норми прибутку, оскільки воно вимагає 

залучення додаткових інвестицій, які в багатьох випадках мають надто 

великий термін окупності.  

Очевидним в процесі диверсифікації є позитивні результати при 

забезпеченні соціальних функцій. Це, перш за все, забезпечення працівників 

товарами, які виробляються на підприємстві, надання їм агрохімічних, 

ветеринарних та інших видів послуг. Ефективність диверсифікації діяльності 

визначається не лише зростанням кількості виробництва продукції, а й 

асортиментом товару, багатогалузевістю, появою додаткових напрямів 

інвестування та його структурою, зростання професійності працівників. Крім 

того, розширення асортименту вироблених товарів збільшує кількість каналів 

їх реалізації.  
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Дослідження виробництва основних видів сільськогосподарської 

продукції свідчить про зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції  

у Київській області, тис. т 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Зернові культури  2482,6 2003,0 2785,5 3189,8 3380,6 136,2 

Цукрові буряки  747,8 1093,8 1490,6 1200,2 702,6 94,0 

Соняшник  93,1 121,7 167,2 210 297,1 319,1 

Ріпак 86,2 20,9 35,4 87,5 115,3 133,8 

Соя 123,5 171,5 246,3 265,5 281,7 228,1 

Картопля 1359,8 1496,3 1825,7 1741 1492,3 109,7 

Овочі 461 454,9 521 568,3 546,3 118,5 

М’ясо ВРХ  21,4 20,6 19,7 23,0 23,0 107,4 

Свинина 63,6 61,2 71,3 79,7 78,7 123,6 

Молоко 469,1 451,1 438,9 476,3 475,9 101,4 

Джерело: розраховано за даними [180, 181]  

 

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

відповідно – більш як у 3,2 та 2,3 раза. Зросло також виробництво картоплі на 

9,7 %, овочів – на 18,5 %. Водночас зменшилися обсяги вирощування 

цукрових буряків на 6 %. У розрізі основних видів продукції тваринництва 

зросло виробництво м’яса ВРХ на 7,4 %, свинини на 23,6 %. Виробництво 

молока у 2013 р. зросло на 1,4 %, проте порівняно з 2012 р. дещо знизилось. 

Слід зазначити, що частка сільськогосподарських підприємств у структурі 

виробленої продукції є різною. Так, протягом 2009–2013 рр. ними 

вироблялось зернових в межах 87–90 %, цукрових буряків – 94–95 %, 

соняшника – 96–97 %, картоплі – 4–5,7 %, овочів – 13–17,6 %, плодів та ягід 

8,5–26 % від загальної кількості. 

Зміну структури виробництва у розрізі окремих груп продукції 

відображено в табл. 2.13 та на рис. 2.7. Дослідження зміни структури 

виробництва зернових культур показало, що протягом 2009–2013 рр. частка 

озимих зернових скоротилась з 37,9 % до 25,5 %, водночас відбулось 

зростання ярої групи з 62,1 до 74,5 %.  



97 

Таблиця 2.13 

Зміна структури виробництва зернових культур Київській області, % 

Вид зернових 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 
Озимі зернові 37,9 27,2 21,0 27,2 25,5 

пшениця   34,5 25,5 19,6 25,3 24,5 
жито  2,1 1,3 1,0 1,5 0,7 
ячмінь  1,4 0,4 0,4 0,5 0,3 

Ярі зернові 62,1 72,8 79,0 72,8 74,5 
пшениця  4,6 4,3 1,9 2,0 1,4 
ячмінь 19,6 15,2 9,8 10,2 7,6 
овес 1,4 0,9 0,6 0,8 0,2 
кукурудза на зерно 34,2 49,6 65,0 58,5 64,3 
просо 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 
гречка 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 
зернобобові 1,5 2,0 0,6 0,5 0,3 

Джерело: розраховано за даними [180, 181]. 

  

Встановлено зміну структури озимих за всіма аналізованими 

культурами. По ярій групі зростання відбулося лише за рахунок збільшення 

виробництва кукурудзи на зерно, частка якої зросла з 34,2 до 64,3 %. У 

структурі олійних культур зросла частка сої з 30,7 до 42,8 %. По ріпаку 

відбулось зменшення частки з 28,5 % у 2009 р. до 6,7 % у 2010 р. і поступове 

збільшення до 16,6 % у 2013 р. У співставленні фактичного до базового року 

частка соняшника залишилась майже без змін, проте протягом 2010–2012 рр. 

вона була вище рівня 2009 р. 

 

Рис. 2.7. Структури виробництва олійних культур 

сільськогосподарськими підприємствами Київської області 
Джерело: розраховано даними [180, 181]. 
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При оцінці виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств 

та з метою виявлення можливостей подальшої диверсифікації слід 

враховувати основні технологічні процеси: збирання, зберігання, 

транспортування, стандартизація. Дослідження показало, що найбільші 

резерви подальшої диверсифікації сільськогосподарських підприємств 

дослідженого регіону є зберігання та переробка сільськогосподарської 

продукції.   

Важливим етапом моделі «Виробництво – Транспортування –

Зберігання –Стандартизація – Сертифікація – Реалізація» є зберігання 

продукції у спеціально обладнаних приміщеннях. Таким приміщенням є 

зерносховище. В Україні їх основними типами є елеватори й одноповерхові 

приміщення з горизонтальними або похилими підлогами. Сучасні склади 

будують за проектами, які передбачають завантаження зерна конвеєрами, 

використання принципу самопливу зерна тощо. Місткість їх становить 500, 

1000, 1300, 1500, 2000, 2300, 3600, 5000 т. Елеватор – це повністю 

механізоване зерносховище, призначене для зберігання зерна і виконання там 

необхідних операцій. Сучасний елеватор забезпечує виконання всіх операцій 

з максимальною ефективністю і надійним забезпеченням збереження зерна. 

На відміну від складів із стаціонарною механізацією, елеватор досить 

компактний завдяки великій висоті споруд.Дослідженням встановлено, що 

сільськогосподарські товаровиробники мають в достатній кількості 

приміщення для зберігання сільськогоспо-дарської продукції. Проте 

відмітимо, що період експлуатації даних споруд у більш ніж 90 % 

підприємств становить понад 20 років.  

Важливим напрямом диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств є удосконалення маркетингової політики та її імплементація. А 

саме: виявлення можливих каналів реалізації продукції та визначення (за 

умов наявності декількох каналів та відповідної необхідності) оптимальної 

структури реалізованої продукції. Відтак, динаміку реалізації продукції 

відображено в табл. 2.14. 
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Таблиця 2.14 

Динаміка реалізації продукції сільськогосподарських підприємств 

Київської області, тис.т 

Продукція 
Рік 2013 р. до 

2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Зернові культури 2322,5 1670,9 2234,4 3135 2911,9 125,4 

Олійні культури 292,3 275,1 338,2 562,1 664,8 227,4 

Цукрові буряки  525,8 996,2 1256,9 1127,3 696,7 132,5 

Картопля 45,2 44,2 55,1 58,1 47,4 104,9 

Овочі  48,1 42,1 41,1 43,1 41,2 85,7 

Плоди та ягоди 3,8 6,5 4,7 7,8 7,0 184,2 

Худоба та птиця  

(в живій вазі) 217,5 206,4 223,1 232,3 254,6 117,1 

Молоко та молочні 

продукти  186,7 192,7 198 218 219,1 117,4 

Яйця, млн.шт. 1536,6 1331,8 1520,5 1654,6 1662,8 108,2 

Вовна, т 1,7 0,8 3,2 1,6 1,2 70,6 

Джерело: розраховано за даними [180, 181]. 

 

Дослідженням встановлено збільшення обсягів реалізації зернових та 

олійних культур більше, як удвічі. Реалізація цукрових буряків, картоплі, 

плодів та ягід, молока та молочних продуктів, яєць зросла на 20 %. Мало 

місце збільшення обсягів реалізації худоби та птиці у живій вазі та вовни. 

Лише по овочах відбулось зниження обсягів реалізації. Протягом 2009–

2013 рр. спостерігався незначний перерозподіл обсягів реалізації різних видів 

продукції сільськогосподарськими товаровиробниками за окремими 

каналами (табл. 2.15).  

Дослідження показало, що основними видами продукції, яка 

реалізуються сільськогосподарськими товаровиробниками переробним 

підприємствам, залишається цукровий буряк, молоко та молочні продукти. Їх 

частка складає понад 90 %. Проте, у 2013 р. порівняно з 2009 р., реалізація за 

даним каналам цукрових буряків зросла на 7 %, а реалізація молока та 

молочних продуктів зменшилась на 0,3 %. Основними видами продукції, 

реалізованими на ринку, залишаються яйця, плоди та ягоди і овочі. Хоча у 

2013 р., порівняно з 2009 р., частка реалізованих на ринку плодів та ягід 

зменшилась з 63,7 до рівня 25,9 %, овочів – з 32,7 до 12,8 %. Часта 

реалізованих яєць за даним напрямом зросла з 37,1 до 42,5 %. Населенню, в 
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рахунок оплати праці, оренди паїв (включаючи реалізацію через систему 

громадського харчування) найбільше реалізовувались зернові культури. За 

аналізований період їх частка за даним каналом реалізації залишилась майже 

незмінною. В загальному сільськогосподарська продукція реалізується за 

іншими каналами, які є, як правило, посередницькими структурами або 

трейдерами, що займаються подальшим перепродажем продукції. Це 

особливо стосується зернових та олійних культур. 

Таблиця 2.15 

Структура реалізації сільськогосподарської продукції 

за окремими каналами, % 

Показник 
Переробним 

підприємствам 
На ринку Населенню 

За іншими 

каналами 

2 009 р. 

Зернові культури 5,9 2,5 6,7 84,6 

Олійні культури 3,3 3,4 0,2 92,7 

Цукрові буряки 90,7 0 0 9,3 

Картопля 22,4 4,2 0,7 73,6 

Овочі 1,1 32,7 0,8 77,8 

Плоди та ягоди 7,4 63,7 1 39,6 

Худоба та птиця 16,2 5,6 0,7 76,6 

Молоко та молочні продукти 97,7 0,2 0,3 1,6 

Яйця 0,1 37,1 0,1 73,3 

2 013 р. 

Зернові культури 5,5 2,1 6,6 85,8 

Олійні культури 5,4 3,4 0,1 91,1 

Цукрові буряки 97,1 0 0 2,9 

Картопля 11,9 3,8 0,9 83,4 

Овочі 0,3 12,8 0,1 86,8 

Плоди та ягоди 3 25,9 1,4 69,7 

Худоба та птиця 21,3 8,8 0,6 69,3 

Молоко та молочні продукти 97,4 0,4 0,3 1,9 

Яйця 0,6 42,5 0 56,9 

Джерело: розраховано за даними [180, 181]. 

 

Визначення рівня диверсифікації виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств Київської області  даному дослідженні 

проведено на основі розглянутої нами методики в підрозділі 1.3, а саме – 

через визначення коефіцієнта Херфінделя-Хіршмана. Відтак, протягом 2011–

2013 рр. рівень диверсифікації виробництва зріс у 18 з 25 районів, у т. ч. 

Яготинському. У решті районів рівень диверсифікації зменшився. В 
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середньому в області  приріст склав 2,5 %, що дозволило перейти з 

середнього рівня диверсифікації до високого.  

Таблиця 2.16 

Рівень диверсифікації виробництва продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Київської області 

Район 
Рік 2013 р. до 

2011 р., % 2011 2012 2013 

Кількість підприємств 541 525 534 98,7 

По області  0,7926 0,8060 0,8123 102,5 

Райони     

Баришівський 0,7101 0,7352 0,7376 103,9 

Білоцерківський 0,7221 0,7023 0,7584 105,0 

Богуславський 0,5928 0,5861 0,6276 105,9 

Бориспільський 0,7833 0,7683 0,7970 101,7 

Бородянський 0,7733 0,6656 0,7554 97,7 

Броварський 0,7826 0,7550 0,7788 99,5 

Васильківський 0,7219 0,6909 0,7149 99,0 

Вишгородський 0,6916 0,5078 0,4240 61,3 

Володарський 0,0460 0,6537 0,4913 1068,1 

Згурівський 0,7212 0,7180 0,7431 103,0 

Іванківський 0,5200 0,4349 0,4653 89,5 

Кагарлицький 0,6860 0,6761 0,7116 103,7 

К.-Святошинський 0,6951 0,7544 0,7453 107,2 

Макарівський 0,6445 0,6370 0,6303 97,8 

Миронівський 0,6347 0,6629 0,6901 108,7 

Обухівський 0,7085 0,6736 0,7343 103,6 

П.-Хмельницький 0,7165 0,7269 0,7449 104,0 

Поліський 0,1795 0,1862 0,1468 81,8 

Рокитнянський 0,7598 0,7530 0,7878 103,7 

Сквирський 0,6481 0,6308 0,6870 106,0 

Ставищенський 0,7277 0,7382 0,7408 101,8 

Таращанський 0,5583 0,5660 0,5833 104,5 

Тетіївський 0,6624 0,6459 0,6893 104,1 

Фастівський 0,4206 0,4124 0,4881 116,1 

Яготинський 0,5214 0,6293 0,6196 118,8 

Джерело: розраховано автором за даними [74]. 

 

Аналіз рівня диверсифікації рослинницької галузі (Додаток Е ) показав, 

що протягом 2011–2013 рр. галузь опустилась з високого рівня 

диверсифікації галузі до середнього. В цілому за 2013 р. найбільш 

диверсифікованими є господарства Васильківського, Вишгородського та 

Макарівського районів. Господарства Бородянського та Яготинського 

районів, хоча і мали середній рівень диверсифікації галузі рослинництва, 
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проте він був нижчим середнього значення по області. Аналіз по галузі 

тваринництва засвідчив, що пртягом досліджуваного періоду в середньому 

по області рівень диверсифікації зріс. Найвище значення показника мали 

господарства Поліського, Таращанського та Богуславського районів. Рівень 

диверсифікації господарств Бородянського та Яготинського районів в 2013 р. 

був вищим середнього значення по області. 

Поглиблення диверсифікації діяльності позитивно впливає на різні 

аспекти функціонування виробничої системи. При цьому відбувається 

збільшення як загальних обсягів виробництва, так й кількості видів 

сільськогосподарської продукції. Відповідно це стосується і товарної 

продукції. Виробнича структура підприємства оптимізується з урахуванням 

ринкового попиту. Цей процес позитивно впливає на збереження 

рентабельності виробництва і його зростання, сприяє фінансовій стабілізації 

через зростання доходів підприємства і підвищенню його 

конкурентоспроможності. Процес диверсифікації забезпечує не лише 

збереження робочих місць, а й значно збільшує їх кількість. При цьому 

покращується ситуація зі своєчасністю виплат і відбувається зростання 

доходів сільського населення за рахунок зростання продуктивності праці, 

рівня кваліфікації і поєднання робочих обов’язків. Використання робочої 

сили стає більш рівномірним протягом року за рахунок зниження сезонності 

виробництва. Диверсифікація виробництва підвищує економічну стійкість 

підприємства через більш рівномірне надходження грошових коштів 

протягом року. Крім того, вона активізує роботу менеджерів щодо вивчення 

кон’юнктури продовольчих ринків та ринків послуг, а ця ситуація сприяє 

зниженню рівня монополізму. Також цей процес сприяє підвищенню 

екологічної ефективності виробництва, яка забезпечується раціональним 

землекористуванням із упровадженням органічних технологій, підвищенням 

якості продукції через використання органічної побічної продукції основних 

галузей виробництва.  
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Результати дослідження ефективності виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств регіону представлено в табл. 2.17.  

Таблиця 2.17 

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 

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [134, 172, 180]. 

 

За останні 5 років валове виробництво продукції зросло на 33,4 %, в 

т. ч. у рослинництві на 45,2 %, тваринництві – на 19,7 %. Водночас площа 

сільськогосподарських угідь у використання зросла на 5,4 %, а кількість 

зайнятих працівників знизилась на 8,7 %. Узагальнюючим показником 

економічної ефективності виступає рівень рентабельності. У 2013 р. 

рентабельність діяльності була найнижчою за досліджуваний період – 

14,2 %. Особливо це стосується рослинництва, оскільки в цей час мав місце 

низький рівень закупівельних цін на основні види продукції.   

Важливим фактором підвищення економічної ефективності і зміцнення 

конкурентних позицій підприємства на ринку є диверсифікація його 

діяльності. Визначений нами стан диверсифікації діяльності (на основі 

коефіцієнта розвитку диверсифікації) свідчить про зростання коефіцієнта на 

3,7 %. Проте з 2011 р. відбувається зменшення значення даного показника. 

Основним фактором впливу на значення даного показника є зростання 
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вартості валової продукції. Оскільки у загальному визначити період 

реалізації проектів диверсифікації по всіх підприємствах Київської області 

досить складно, то при розрахунку шуканого коефіцієнта нами обрано за 

базовий рік попередній до фактичного (шуканого). Динаміка рівня 

диверсифікації діяльності свідчить про незначні зміни його рівня. Така 

ситуація має незначний вплив на зростання економічної, соціальної і 

екологічної ефективності сільськогосподарських підприємств. Оцінку впливу 

рівня диверсифікації виробництва на економічний розвиток 

сільськогосподарських підприємств проведено в табл. 2.18. 

Таблиця 2.18 

Групування сільськогосподарських підприємств Київської області  

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

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [134, 172, 180]. 

 

На основі проведених розрахунків прослідковується залежність між 

кількістю видів продукції, площею сільськогосподарських угідь, кількістю 

працівників та рентабельністю. Основними видами продукції, в структурі 

яких рослинницька та тваринницька галузі, є зернові, насіння соняшника, 

цукровий буряк, соя, рапс, м’ясо ВРХ та птиці, свинина, молоко. Середній 

рівень рентабельності за досліджуваний період по всіх підприємствах склав 

27,7 %. Найвищий рівень рентабельності мали сільськогосподарські 

підприємства, які виробляли понад 10 видів продукції. Для підприємств з 

рентабельністю нижче середнього рівня кількість видів продукції не 

перевищує 6 одиниць. 

Процес диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств 

повинен супроводжуватись підвищенням їх конкурентоспроможності. Це 
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потребує правильного обрання стратегії розвитку підприємства і розробки 

комплексу заходів для її виконання. Поглиблене дослідження соціально-

економічного впливу диверсифікації нами було проведено на основі даних 

виробничої діяльності ТОВ «АФ Яготинське» Яготинського району та 

ПСП «Колос» Бородянського району, як підприємств з типовою виробничою 

структурою досліджуваного регіону табл. 2.19–2.20.  

 Таблиця 2.19 

 Показники конкурентоспроможності ПСП «Колос» Бородянського 

району Київської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р., +/- 2009 2010 2011 2012 2013 

Коефіцієнт конкурентоспроможності 
підприємства -0,32 -0,77 2,6 4,55 1,53 1,85 

Показник ефективності виробничої 
діяльності підприємства (ВД) 8,41 2,20 14,90 9,84 7,27 -1,14 

Фінансовий стан підприємства (ФП) 0,33 0,20 0,40 0,29 0,37 0,04 

Ефективність організації збуту  
та просування товару (ЕЗ) -8,69 -6,90 -0,90 10,38 -0,30 8,39 

Конкурентоспроможність товару (КТ) 0,97 1,28 1,41 1,83 1,21 0,24 

Джерело: власні дослідження за статистичними ПСП «Колос». 

 

Визначення конкурентоспроможності ПСП «Колос» Бородянського 

району Київської області свідчить про його низький рівень. Основна причина 

полягає в неефективній організації збуту та просування товару на ринок. 

Відмітимо, що показник фінансового положення зріс на 0,04 одиниці, хоча у 

2011 р. його значення було найвищим. В цілому ПСП «Колос» у 2013 р. мав 

нижчий рівень конкурентоспроможності, ніж у 2012 р., що є характерним для 

даного маркетингового року.  

Таблиця 2.20 

 Показники конкурентоспроможності ТОВ «АФ Яготинське» 

Яготинського району Київської області 

Показник 
Рік 2013 р. до 

2009 р.,+/- 2009 2010 2011 2012 2013 

Коефіцієнт конкурентоспроможності 
підприємства 4,55 16,14 9,69 10,29 4,72 0,17 

Показник ефективності виробничої 
діяльності підприємства (ВД) 9,84 71,07 37,57 63,86 21,72 11,88 

Фінансовий стан підприємства (ФП) 0,29 0,04 0,77 1,19 0,61 0,32 

Ефективність організації збуту та 
просування товару (ЕЗ) 10,38 23,40 14,95 0,20 3,86 -6,52 

Конкурентоспроможність товару (КТ) 1,83 0,27 2,10 0,97 1,22 -0,62 

Джерело: власні дослідження за статистичними даними ТОВ «АФ Яготинське». 
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Відтак, протягом 2009–2013 рр. конкурентоспроможність ТОВ «АФ 

Яготинське» зросла лише на 0,17 пункти. Зокрема по складових коефіцієнта: 

на 11,8 пунктів зріс показник ефективності виробничої діяльності 

підприємства та на 0,32 пункти зріс показник фінансового положення 

підприємства. Водночас ефективність організації збуту та конкурентоспро-

можність товару знизилась на 0,62 пункти. Слід відмітити, що у 2010 р. 

підприємство мало найвищий рівень конкурентоспроможності.  

Визначення напрямів розвитку диверсифікації повинно 

супроводжуватись комплексом заходів, які забезпечуватимуть підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Ці заходи повинні враховувати 

рівень конкуренції на ринках розширеного асортименту продукції, нових 

видів послуг і кон’юнктури цих ринків та адаптації до них диверсифікованих 

підприємств. 

Отже, дослідження питань оцінки рівня диверсифікації виробничої 

діяльності сільськогосподарських підприємств Київської області та її 

ефективності свідчить про її середній рівень на підприємствах 

досліджуваного регіону порівняно з іншими підприємствами України. 

Основна маса виробленої продукції реалізується переробним підприємствам 

(цукровий буряк, молоко) або через інші канали (зернові, олійні). Рівень 

диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств 

Київської області за аналізований період зріс на 2,5 %. Крім того, групування 

сільгосптоваровиробників за кількістю видів продукції показало, що 

найбільш рентабельними є підприємства, асортимент продукції яких складає 

10 і більше видів продукції. Рентабельність виробництва на цих 

підприємствах складає понад 40 %.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Організаційно-економічні умови функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств Київської області забезпечують ефективне 
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виробництво та подальшу диверсифікацію їх діяльності. Досягнутий рівень 

використання ресурсного потенціалу є недостатньо високим. Кількість 

зайнятого населення знизилась на 11,7 %. Структура посівних площ має 

тенденцію до зниження посівів кормових культур, що свідчить про 

скорочення галузі тваринництва. Крім того, сівозміни скорочуються і 

передбачають розширення посівних площ під сільськогосподарськими 

культурами, продукція яких найбільш кон’юнктурною на ринку.  

2. 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.  

3. 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. в рослинництві на 48,5 %, тваринництві – на 17,9 %. 

Встановлено, що у 65 % досліджуваних сільськогоспо-дарських підприємств 

відсутньою є галузь тваринництва. У структурі грошових надходжень від 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами 

досліджуваного регіону 59,5 % займає продукція рослинництва, 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.  

4.  Встановлено, що у 2013 р. мало 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 
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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. До 

найбільш диверсифікованих належать господарства Бориспільського, 

Броварського та Рокитнянського районів. Рівень диверсифікації господарств 

Бородянського району був вищим, ніж по сільськогосподарських 

підприємствах Яготинського району. 

5. 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 %. 

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.  

6. З метою виявлення можливостей поглиблення диверсифікації 

сільгосппідприємств здійснено поглиблений аналіз діяльності сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів, яких у Київській області 19. 

Результати проведеного аналізу дають підстави стверджувати про 

доцільність їх подальшого розвитку та створення нових на базі 

сільськогосподарських підприємств. Доведено доцільність розвитку 

аграрного туризму як перспективного напряму диверсифікації діяльності у 

разі створення агросадиб на базі сільськогосподарських підприємств.  

 

Основні результати дослідження опубліковані у наукових працях           

автора: [142, 143]. 



109 

РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1.  Оптимізація виробничої структури диверсифікованих 

підприємств та її соціально-економічна оцінка 

 

Перспективи розвитку аграрного сектора економіки зумовлюють 

необхідність пошуку векторів підвищення ефективності виробничої 

діяльності сільськогосподарськими підприємствами. Мова йде про 

оптимальне використання наявних ресурсів, їх подальше раціональне 

використання, відновлення та розвиток галузі тваринництва. Це пояснюється 

тим, що в умовах ринкової економіки для підприємства є вкрай важливим 

пошук оптимальної структури виробництва, як важливої передумови 

диверсифікації виробничої діяльності. 

На мікроекономічному рівні питання використання ресурсів 

підприємства тісно пов’язане з виробничими процесами, прийняттям і 

виконанням відповідних обґрунтованих управлінських рішень. В свою чергу, 

це передбачає проведення ряду заходів, пов’язаних моделюванням та 

прогнозуванням розвитку підприємства. Рішення, що приймаються, 

враховують різні економічні, технологічні, організаційно-господарські, 

соціальні та екологічні умови та випадкові чинники. Вони реалізуються через 

визначення раціональної виробничої структури підприємства за допомогою 

розрахунково-конструктивного методу та методом математичного 

моделювання із застосуванням економіко-математичних прийомів. 

Як відомо, суть використання даних методів полягає у визначенні 

виробничої структури підприємства, що забезпечує виробництво необхідного 

за видами обсягу продукції (наприклад, у галузі рослинництва таким 

структурним модулем є сівозміна з необхідними для її обробітку системами 
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машин, удобрення, насінництва, засобів захисту рослин, організації праці 

тощо, які забезпечують відповідно до нормативів певні обсяги виробництва 

продукції; у тваринництві такими структурними модулями є поголів’я тварин 

з  необхідними для їх обслуговування системами машин, годівлі, відтворення 

стада, засобів захисту тварин, організації праці тощо, які забезпечують 

відповідно до нормативів на основі балансового методу можливі обсяги 

виробництва продукції). Прогнозування виробничої структури підприємства, 

передбачає врахування загальної мети розвитку підприємства, здійснюється 

на основі використання розрахунково-конструктивних та інших економічних, 

методів і передбачає послідовне її обґрунтування через прогнозування 

структурних блоків моделі. 

Використання економіко-математичних моделей дає можливість 

системно підійти до вирішення завдань різного характеру. Їх використання 

зумовлено можливістю відображення поведінки підприємства в широкому 

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

спостерігати або обумовленні великими затратами та ризиком. У результаті 

імітації виробничих ситуацій є можливим дослідження значної кількості 

варіантів розвитку системи. На основі аналізу розроблених моделей 

приймається найбільш оптимальне управлінське рішення що стратегічних 

імперативів економічного розвитку суб’єкта господарювання.  

Вихідна оптимізаційна модель у контексті даного дослідження містить 

наступні елементи: критерії оптимальності; обмеження, які описують логіку 

взаємозв’язків у моделі; вихідні значення ресурсів; нормативні значення, що 

необхідні для відображення зв’язку потрібних ресурсів з вихідними даними 

та змінні величини (саме їх значення є шуканим результатом оптимізаційної 

задачі). 

Слід зазначити, що розробка економіко-математичної моделі 

відбувається поетапно в певній послідовності, а саме: постановка задачі; 

обґрунтування критерію оптимальності; визначення переліку змінних і 

обмежень; збір інформації і розробка техніко-економічних коефіцієнтів і 
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констант; побудова моделі та її математичний запис; перенесення інформації 

у площину Excel та вирішення задачі; аналіз результатів, корегування моделі, 

повторне вирішення задачі на ЕОМ; економічний аналіз різних варіантів та 

вибір проекту плану [108].  

Як відзначалося у підрозділі 1.3 дисертаційної роботи, економіко-

математична модель оптимізації виробничої структури на перспективу 

враховує поглиблення диверсифікації з цільовою функцією на максимум 

прибутку і ґрунтується на визначенні оптимальних параметрів розширення 

асортименту виробництва продукції. Доцільним у контексті поглибленого 

обґрунтування  змісту даного підходу вбачається окреслення ключових його 

характеристик з акцентуалізацією на основних параметрах. Відтак, 

економіко-математична модель оцінки впливу організаційно-економічних 

умов на диверсифікаційні можливості сільськогосподарських підприємств 

враховує такі обмеження (див. ф. 1.13): 

1) по наявній структурі сільськогосподарських угідь: 


 1Gg

aRg xg   <    SR,       R  R1;                                         (3.1) 

2) по потребі кормів власного виробництва та їх закупівлі:  


 1Gg

bRg xg + 
Pp

bRK xK   >  
 1Gg

hRg xg  , R  R2;                    (3.2) 

3) по використанню постійних працівників та їх залученню в пікові періоди:  


 1Gg

aRg xg   <    RR +  xR
зал ,       R   R3;                             (3.3) 

4) по наявних ресурсах та додатковому їх залученню: 


 1Gg

aRg xg   <   RR + xR

ê

 ,       R   R4 ;                         (3.4) 

5) по структурі виробництва та її раціональному їх поєднанні: 
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а)     xg   <  Bg ,     g  G ;                                         (3.5) 

б)      xg   =  g xg  ;  g   G ;                                     (3.6) 

6) виробництво продукції рослинництва і тваринництва 


 21 GGg 

cRg xg = 
Êê

xRM + 
 1Gg

dRg xg     ,  R  R5  ;  M   M ;      (3.7) 

7) прогнозована потреба товарної продукції 

xRM  >  KRM   R   R5 ; M   M ;                              (3.8) 

8) визначення рівня показників економічної діяльності 


 1Gg

eRg xg + 
Pp

eRK xK + eR xR
çàë + eRxR

ê

  =  xR ,  R   R6 ;            (3.9) 


Êê

 eRM xRM  + 
Pp

еRK xK + eR xR
çàë + eR xR

ê

  =  xR ,  R   R6 ;          (3.10) 

Наявність невід’ємних змінних: 

xg > 0 ,    xK > 0,   xR
çàë > 0 ,  xR

ê

 > 0,  xR > 0,   xRM > 0.         (3.11) 

Індексація: 

g – індекс галузі; 

 G – множина видів галузей; 

G1 , G2  – наявність галузей рослинництва та тваринництва та їх 

поєднання; 

r – індекс зміни видів продукції, в т.ч. кормів та їх поживності, 

використання трудових ресурсів з врахуванням пікових періодів та рівня 

економічних показників; 

R1 – сукупність видів сільськогосподарських угідь; 

R2 – сукупність видів поживних речовин в ґрунті; 

R3 – сукупність періодів використання трудових ресурсів; 

R4 – сукупність видів ресурсів (оборотних засобів, основних фондів); 
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R5 – сукупність видів продукції, яка виробляється; 

R6 – сукупність економічних показників; 

k – індекс видів купованих кормів; 

K – множина видів купованих кормів; 

m – індекс каналів використання і збуту продукції; 

M – множина каналів використання і збуту продукції. 

Змінні величини: 

xG  – розмір G-ї галузі, грн.; 

xK  – обсяг закупівлі кормів р –го виду; 

xR
çàë  – рівень зайнятості трудових ресурсів в і –й напружений період; 

xR
ê

 – обсяг наявність ресурсів і –го виду; 

xRM  – обсяг продукції і –го виду, що використовується в к-му каналі; 

хR –  рівень заробітної плати; 

xb – величина виручки (без ПДВ) від реалізації продукції; 

xc  – повна собівартість реалізованої продукції. 

Відомі величини: 

aRG  – витрати і –го виду ресурсів на одиницю G-ї галузі; 

SR, – наявність земельних угідь і –го виду; 

bRg, bRk – виробництво g–го виду поживних речовин галузі 

рослинництва та закупівля k -го виду корму, що закуповується; 

hRG – потреба на одну умовну голову і-го виду поживних речовин; 

RR – наявність і-го виду ресурсів; 

BG – максимальний розмір G-го виду галузі; 

 G – коефіцієнт співвідношення галузей рослинництва та 

тваринництва; 

cRG – виробництво і –го виду продукції з одиниці площі або поголів’я; 

dRG – коефіцієнт витрат і –го виду продукції, G-го виду галузі на 

одиницю продукції; 
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KRM – прогнозований мінімальний попит на товарному ринку і-го виду 

продукції. 

Практичну реалізацію розробленої моделі здійснено із використанням 

даних ПСП «Колос» та ТОВ «АФ Яготинське», як відповідно підприємств з 

типовою виробничою структурою для Поліської та Лісостепової зони 

Київської області. Критеріями задачі оптимізації виробничої структури 

сільськогосподарських підприємств Київської області є максимум прибутку, 

що визначається як різниця між виручкою (без ПДВ) і повною собівартістю 

реалізованої продукції. 

В обмеженнях (3.1) передбачають повне використання наявних 

сільськогосподарських угідь, до яких відносяться рілля, пасовища, сіножаті, 

багаторічні насадженя. Так, ТОВ «АФ Яготинське» в своєму розпорядженні 

має 1618 га сільськогосподарських угідь, 66 га знаходиться під однорічними 

травами та 88 га під багаторічними. В свою чергу, площа 

сільськогосподарських угідь ПСП «Колос» становить 2672 га, в т. ч. посівна 

площа 2142 га. Також підприємство виробляє тваринницьку продукцію. 

Структура поголів’я має наступний вигляд: 225 гол. корів, 327 гол. 

молодняка ВРХ та поголів’я свиней – 862 гол. 

Обмеження (3.2) враховує виробництво і використання кормів, 

причому з врахуванням їх якості, через визначення наявності їх поживних 

елементів, тут враховувалась повне забезпечення потреби в кормах власного 

виробництва та придбання кормових добавок.  

Обмеження (3.3) передбачає використання робочої сили, обсяг якої 

враховує кількість постійних та залучених працівників. Для врахування 

використання пально-мастильних матеріалів, добрив інших оборотних 

фондів та виробничих ресурсів використовують обмеження (3.4). Для 

врахування виконання умов агротехніки та оптимального використання 

тваринницьких та інших господарських приміщень застосовуються 

обмеження (3.5 – 3.6). Обмеження (3.7 – 3.8) відображають баланс розподілу 

виробленої продукції.  



115 

З метою оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств 

застосовується система показників як вартісного, так і натурального 

характеру, що відображені через обмеження (3.9– 3.10). Основними з них є 

величина грошових надходжень та повна собівартість реалізованої продукції, 

витрати на засоби захисту, корми тощо. 

Виробнича структура сільськогосподарських товаровиробників в 

своєму розвитку пройшла наступні рівні: об’єднання галузей рослинництва і 

тваринництва, що відповідає природно-кліматичним і організаційно-

економічним умовам господарювання та забезпечення беззбитковості 

виробничої діяльності; освоєння нових видів (сортів, порід) продукції 

галузей рослинництва та тваринництва; упровадження нових технологій у 

виробництво; освоєння промислових (переробних) виробництв і вихід 

підприємства на ринок кінцевої продукції; створення власної торговельної 

мережі. Як наслідок це дало можливість досягти високого рівня 

рентабельності виробництва. 

Зміна виробничої структури обумовлюється як внутрішніми, так і 

зовнішніми факторами розвитку ринкового середовища, що передбачає її 

постійний перегляд та удосконалення. Розрахунок оптимальної 

диверсифікованої виробничої структури підприємства здійснювалось на 

персональному комп’ютері засобами пакету прикладних програм Excel і 

відображає стратегію розвитку підприємства. Оптимізується виробнича 

структура підприємства при наявних ресурсах, рівні витрат ресурсів і ціновій 

кон’юнктурі 2013 р. та при максимально досягнутих показниках урожайності 

сільськогосподарських культур. 

Важливою умовою оптимізації виробничої діяльності  є розвиток галузі 

тваринництва. Це обумовлено необхідністю подолання негативних процесів, 

що відбуваються в даній галузі шляхом стабілізації ситуації і подальшого 

виведення її на рівень рентабельності. Це, в першу чергу, стосується 

вирощування ВРХ та свиней. Результати розрахунків дозволяють відшукати 

резерви і намітити напрями підвищення діяльності на перспективу (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Оптимізація диверсифікованої виробничої діяльності у типових 

сільськогосподарських підприємствах Київської області на перспективу 

Показники 

ТОВ «АФ Яготинське» ТОВ «Колос» 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

га % га % га % га % 

Всього сільськогосподарських 

угідь, га 1618 100 1618 100 2672 100 2672 100 

Посівна площа, га 1456 90,0 1145 70,8 2142 80,2 1850 69,2 

Зернові культури, всього 978 60,4 750 46,4 2142 80,2 1414 52,9 

у т. ч.: озима пшениця 410 25,3 278 17,2 836 31,3 618 23,1 

            жито  - - - - 432 16,2 190 7,1 

            яра пшениця 125 7,7 102 6,3 - - 100 3,7 

            ячмінь 188 11,6 59 3,6 421 15,8 192 7,2 

            гречка - - 75 4,6 - - 52 1,9 

            кукурудза на зерно 255 15,8 236 14,6 453 17,0 262 9,8 

Соняшник 355 21,9 121 7,5 - - 120 4,5 

Соя 123 7,6 113 7,0 - - 216 8,1 

Ріпак - - 56 3,5 - - 100 3,7 

Цукровий буряк - - 105 6,5 - - - - 

Однорічні трави 66 4,1 131 8,1 124 10,3 246 9,2 

Багаторічні трави 88 5,4 160 9,9 112 11,0 297 11,1 

Сіножаті, га 8 0,5 182 11,2 237 11,2 279 10,4 

Поголів’я тварин,  гол.  - - 444 х 694 х 1223 1,8 

Корови, гол. - х 150 х 225 х 400 1,8 

Молодняк великої рогатої 

худоби, гол. - х 230 х 327 х 580 1,8 

Свині, гол. - х 500 х 862 х 1500 1,7 

Джерело: розраховано автором на основі даних типових підприємств Яготинського 

району, Київської області та з використанням економіко-матиматичного 

методу.  

 

Отримані розрахунки свідчать, що досягнення максимальних 

показників урожайності сільськогосподарських культур і багаторічних 

насаджень, продуктивності тварин, рівня товарності продукції та оптимізація 

структури посівних площ і раціонів годівлі худоби дали б можливість 

збільшити обсяги виробництва продукції (додаток Ж, З).  Виробництво 

продукції у натуральному виразі свідчить про позитивні перспективи 

реалізації проекту диверсифікації (табл. 3.2). 
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  Таблиця 3.2 

 Виробництво продукції у типових сільськогосподарських підприємствах 

Київської області на перспективу, т 

Продукція 
ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013 р. 2020 р. 
Індекс 

проекту 
2013 р. 2020 р. 

Індекс 
проекту 

Зернові культури                                     
у т. ч.  озима пшениця 223,3 712,4 3,2 1689,9 1967,3 1,2 

           жито - - х 817,5 450,3 0,6 

           яра пшениця 125,5 230,3 1,8 - 266,0 х 

           ячмінь 290,6 213,8 0,7 232,9 499,8 2,1 

           гречка - 124,5 х - 1014,0 х 

           кукурудза на зерно 1398,4 1939,9 1,4 1105,0 1105,0 1,0 

Соняшник 361,1 284,4 0,8 - 264,0 х 

Соя 161,5 250,9 1,6 - 453,6 х 

Ріпак - 119,8 х - 186,0 х 

Цукровий буряк - 4725,0 х - - х 

Молоко - 937,5 х 648,5 2202,0 3,4 

М’ясо ВРХ - 190,9 х 532,4 1429,3 2,7 

Свинина - 400,0 х 2306,8 4857,1 2,1 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

Київської області. 
 

Результати досліджень свідчать про наступне: для ТОВ «АФ 

Яготинське» передбачається збільшення виробництва озимої та ярої 

пшениці, кукурудзи на зерно та сої; для ПСП «Колос», поряд із озимою 

пшеницею, ячменем та кукурудзою на зерно, матиме місце зростання 

виробництва продукції тваринництва. 

Таблиця 3.3 

Вартість валової продукції диверсифікованого виробництва 

у типових сільськогосподарських підприємствах 

Київської області на перспективу, тис. грн 

Показник 

ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013 р. 
(факт) 

2020 р. 
(прогноз) 

Ін
д

ек
с 

 

2013 р. 
(факт) 

2020 р. 
(прогноз) 

Ін
д

ек
с 

 

тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всього 3543,6 100,0 16927,8 100,0 4,8 44965,8 100,0 95402,2 100,0 2,1 
Продукція 
рослин-
ництва 3543,6 100,0 7280,4 43,0 2,1 7778,6 17,3 11433,9 12,0 1,5 
Зернові 
культури, 
всього 2135,7 56,6 3698,9 20,6 1,7 3889,3 8,6 4367,5 9,7 1,1 
у т.ч.: 
озима 
пшениця 229,4 6,5 732,0 4,3 3,2 1736,3 3,9 2021,4 2,1 1,2 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жито  - - - - х 745,5 1,7 410,6 0,4 0,6 
яра 
пшениця - 3,6 236,7 1,4 х 0,0 - 273,3 0,3 х 

ячмінь 277,3 7,8 204,0 1,2 х 222,2 0,5 476,8 0,5 2,1 

гречка - - 445,3 2,6 х - - 362,7 0,4 х 
кукурудза 
на зерно 1500,1 42,3 2081,0 12,3 1,4 1185,3 2,6 1185,3 1,2 1,0 

Соняшник 1026,3 29,0 808,2 4,8 0,8 - - 750,3 0,8 х 

Соя 381,6 10,8 592,8 3,5 1,6 - - 1071,8 1,1 х 

Ріпак - - 331,2 2,0 х - - 514,1 0,5 х 

Цукровий 
буряк - - 1849,4 10,9 х - - - - х 

Продукція 
тварин-
ництва - 0,0 9647,4 57,0 х 37187,1 82,7 83968,3 88,0 2,3 

В т.ч.: 
молоко - х 2331,2 13,8 х 1612,6 3,6 5475,5 5,7 3,4 

м’ясо ВРХ - х 2222,4 13,1 х 6198,4 13,8 16639,2 17,4 2,7 
свинина - х 5093,8 30,1 х 29376,2 65,3 61853,5 64,8 2,1 

*Примітка: У середніх цінах реалізації 2013 р. 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

Київської області. 
 

Розрахунки вартості валової продукції свідчать, що при реалізації 

проекту диверсифікації виробничої структури у ТОВ «АФ Яготинське» 

виробництво валової продукції збільшиться у 4,8 раза, у т. ч. виробництво 

рослинницької продукції зросте в 2,2 раза. Значне зростання обсягів валової 

продукції відбудеться за рахунок розвитку тваринництва та оптимізації 

структури посівних площ. Важливим фактором впливу на економічну 

ефективність сільськогосподарського виробництва виступає підвищення 

якості продукції, важливим виміром якої є ціна (Додаток И). Для 

ПСП «Колос» вартість валової продукції галузі рослинництва зросте у 

1,5 раза, а в галузі тваринництва – у 2,3 раза. 

Диверсифікація виробничої діяльності є одним зі напрямів зменшення 

безробіття в аграрному секторі за рахунок розвитку галузі тваринництва. 

Проведені розрахунки дають можливість спрогнозувати вплив 

диверсифікації виробничої діяльності на доходи підприємств та соціальну 

складову розвитку сільських територій (табл. 3.4). Виявлено, що реалізація 
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даного проекту дозволить вирішити ряд соціальних питань, зокрема зросте 

кількість робочих місць.  

 Таблиця 3.4 

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. 
Джерело:  розраховано автором на основі статистичних даних підприємств Київської 

області. 

 

Відтак, проведений аналіз показав, що у 2013 р. ТОВ «АФ Яготинське» 

спеціалізувалось на виробництві продукції рослинництва, зокрема озимої 

пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно, насіння соняшнику та сої. У 

виробничій діяльності було задіяно 12 працівників. У 2013 р. ПСП «Колос» 

спеціалізувалось на виробництві продукції тваринництва, частка якого склала 

81,4 %. На підприємстві працювало 57 робітників, в т. ч. у рослинництві 

36 осіб. За базовий рік підприємством вироблено валової продукції на 

44965,8 тис. грн.  

Для ТОВ «АФ Яготинське» результатом диверсифікації виробничої 

діяльності та удосконалення технологічних умов господарювання стане 

розвиток тваринницької галузі та збільшення кількості видів продукції. Так, 
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по галузі рослинництва вирощуватимуться наступні види продукції: озима та 

яра пшениця, гречка, кукурудза на зерно, насіння соняшника, соя, ріпак, 

цукровий буряк. По галузі тваринництва – молоко, яловичина та свинина. 

При цьому, поголів’я корів складе 150 гол., молодняка ВРХ – 230, а свиней – 

500 гол. Відповідно, виручка від реалізації виробленої продукції зросте, що 

дасть змогу підприємству більшою мірою забезпечити свою виробничу 

діяльність власними грошовими коштами. Частка валової продукції галузі 

тваринництва при цьому становитиме понад 50 %. За рахунок розвитку галузі 

тваринництва зросте загальна кількість працівників.  

За попередніми розрахунками, реалізація даного проекту потребує 

залучення додаткових інвестицій у розмірі 24832,2 тис. грн. Період окупності 

інвестицій становитиме 5,8 роки. Зростання значення коефіцієнта розвитку 

диверсифікації свідчить про доцільність реалізації розробленого проекту. 

Для ПСП «Колос» поглиблення диверсифікації дасть змогу збільшити 

кількість видів продукції, що виробляється. Поглиблення спеціалізації 

сприятиме розвитку галузі тваринництва, що дасть можливість збільшити 

поголів’я молочного стада та свиней. Потреба в додаткових інвестиціях 

складе 17148,0 тис. грн (Додаток К). Окупність інвестицій становитиме 

1,6 роки. Як результат – зросте виробництво валової продукції, з’являться 

додаткові робочі місця. Коефіцієнт розвитку диверсифікації складе 

1,79 одиниці.   

Результати розрахунків свідчать, що за умов оптимізації виробничої 

структури, та розвитку галузі тваринництва сільськогосподарські 

підприємства досліджуваного регіону здатні досягти вищих фінансових 

результатів, про що свідчать дані, наведені в табл. 3.5.  

Використання найраціональніших та найоптимальніших структур 

галузей дозволяє максимально ефективно використовувати земельні, трудові, 

фінансові та інші ресурси (Додаток Л). Це дає змогу отримати максимальний 

обсяг продукції при обмежених ресурсах, забезпечити ринковий попит на 

продукцію, робить можливим досягнення максимально можливого 
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збільшення ефективності виробництва, зменшення затрат на придбання 

ресурсів. 

Таблиця 3.5 

 Прогноз розрахункового операційного прибутку від реалізації проекту 

диверсифікації виробництва в ТОВ «АФ Яготинське» Яготинського 

району Київської області, тис. грн 

Показник 

ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

Індекс 

зростан-

ня 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

Індекс 

зростан-

ня 

Всього, тис. грн. 1202,7 5473,1 4,6 -5993,1 4502,7 х 

Рослинництво, тис. грн 1202,7 2964,5 2,5 490,1 258,3 0,5 

у т.ч. : озима пшениця 64,8 364,6 5,6 134,4 100,3 0,7 

           жито  - - х - - х 

           яра пшениця 63,7 97,0 1,5 - 9,1 х 

           ячмінь 218,0 162,1 0,7 54,4 25,1 0,5 

           гречка - 291,0 х - - х 

         кукурудза на зерно 504,8 1292,3 2,6 301,2 58,3 0,2 

Соняшник 263,2 362,9 1,4 - 16,6 х 

Соя 88,2 70,0 0,8 - 48,9 х 

Ріпак - 244,4 х - - х 

Цукровий буряк - 80,3 х - - х 

Тваринництво, тис. грн - 2508,6 х -6483,1 4244,4 х 

у т. ч.: молоко - 540,0 х 319,6 3649,9 11,4 

           м’ясо ВРХ - -0,2 х -2565,1 29,2 х 

           свинина - 1968,8 х -4237,6 565,3 х 

*Примітка: у середніх цінах реалізації 2013 р. 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

Яготинського району Київської області. 
 

У результаті реалізації проекту для ТОВ «АФ Яготинське» загальний 

прибуток збільшиться в 4,6 раза, у т. ч. рослинництва в 2,5 раза. Частка 

тваринництва в загальній сумі прибутку становитиме понад 50 %. Для 

ПСП «Колос» уможливиться поглиблення спеціалізації та виведення галузі 

тваринництва на значно вищий рівень прибутковості.  

Відтак, досягти високих результатів діяльності підприємства можуть за 

умов диверсифікації виробничої структури. На вирішення цих завдань і 

направлені виконані дослідження, які дозволяють приймати науково 

обґрунтовані планові рішення щодо раціонального використання ресурсів 

аграрного сектора економіки. 
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3.2.  Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств через диверсифікацію підприємництва 

 

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств є необхідною умовою подальшого їх розвитку, особливо в 

умовах подальшого поглиблення євро інтеграційних процесів. На сучасному 

етапі спостерігається певна відірваність сільськогосподарських 

товаровиробників від ринків інформації, кредитів, інвестицій та 

консалтингових послуг. Невирішеним питанням є сертифікація виробленої 

продукції, що суттєво впливає на її конкурентоспроможність. Існуючу 

натепер ситуацію, яка впливає на рівень конкурентоспроможності 

підприємств,  формують наступні чинники: 1) непрогнозована цінова 

кон’юнктура на сільськогосподарську продукцію і предмети праці, яка 

обмежує діяльність та розвиток сільськогосподарських підприємств; 

2) моральний та фізичний знос матеріально-технічної бази; 3) відсутність 

стабільної науково-обгрунтованої системи сівозмін, що впливає на 

зниженням родючості ґрунтів; 4) нераціональне використання трудових та 

фінансових ресурсів; 5) відсутність достатньої інфраструктури аграрного 

ринку; 6) недостатня підтримка сільськогосподарських товаровиробників на 

макрорівні. 

Зазначені чинники на державному рівні впливають на невиконання 

завдань стратегічних напрямів розвитку агропромислового комплексу та 

аграрної реформи в Україні. Водночас на мікрорівні вони впливають на 

рівень життя мешканців сільських територій і, як наслідок, поглиблюється 

демографічна криза, руйнується трудовий потенціал села. 

Сучасний економічний розвиток суспільства характеризується тісними 

інтеграційними процесами, що відбувається на мезорівні. Україна є активним 

учасником різних міждержавних організацій, зокрема і Світової організації 

торгівлі (СОТ). Основною метою створення даної організації є лібералізація і 

стабілізація світової торгівлі. Це досягається шляхом встановлення правил і 
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укладання угод, а також переговорів між учасниками. Проте в ринковій 

економіці діють жорсткі закони виживання найсильнішого та найбільш 

конкурентного виробника. Вітчизняні товаровиробники перебувають не в 

рівних умовах з іноземними підприємствами, які є технологічно сильнішими 

та конкурентоспроможнішими. Це викликає необхідність визначення 

стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

сільгосптоваровиробників, що має відбуватися на основі уведення у 

виробництво сучасних інновацій. 

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

товаровиробників тісно пов’язане з диверсифікацією їх діяльності, яка 

повинна передбачати удосконалення системи оперативного, тактичного та 

стратегічного проектування; використання сучасних прогресивних 

технологій, розвиток інноваційної діяльності; формування ефективної 

підсистеми контролю якості сировини, матеріалів та готової продукції; 

формування логістичної підсистеми та поглиблення інтеграційних зв’язків. 

Даний процес вимагає вибору індивідуальної стратегії функціонування, а 

саме – поглибленого проникнення, розширення використання або 

розширення ринку. Її вибір поєднується з рядом необхідних заходів, 

ключовим з яких є врахування кон’юнктури світових продовольчих ринків. В 

кінцевому результаті це впливає на ефективність діяльності і, як наслідок, 

посилює ринкові переваги аграрників. Крім того, досягнення цілей 

сільгосптоваровиробниками залежить від усвідомлення ними основних 

чинників конкуренції та миттєвого реагування на зміни їх параметрів. 

Важлива роль при цьому належить політиці держави, що полягає у підтримці 

вітчизняних товаровиробників. 

На нашу думку, категорія «конкурентоспроможність» визначається як 

можливість перемагати існуючих конкурентів шляхом постачання продукції 

на взаємовигідних умовах, враховуючи наявні юридичні обмеження та 

зважаючи на ринкову кон’юнктуру. Основні критерії успішності 

сільськогосподарських підприємств в умовах конкурентної боротьби можна 
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розділити на дві складові – економічну та соціальну. Економічна 

характеризується величиною прибутку від операційної діяльності без 

необхідності пошуку додаткових джерел грошових надходжень; здатністю 

передбачати циклічність економіки та погодні умови; наявність сталих 

тенденції збільшення обсягів продажу, величини активів та площі 

землекористування, а також можливість передачі майна нащадкам. Основним 

соціальним критерієм успішності є дотримання сільського укладу життя та 

підвищення його рівня. 

На основі проведеного аналізу рівня конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств Київської області та розробленого 

проекту диверсифікації діяльності, в дослідженні визначено рівень 

конкурентоспроможності на перспективу для ТОВ «АФ Яготинське» та 

ПСП «Колос» (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Вплив диверсифікації діяльності на конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств Київської області  

Показник 

ТОВ  «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

Індекс 

прогнозу  

до факту 

2013 р. 

(факт) 

2020 р. 

(прогноз) 

Індекс 

прогнозу  

до факту 

Коефіцієнт розвитку 

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

Коефіцієнт 

диверсифікації 0,7137 0,8394 0,1257 0,5504 0,5450 -0,0054 

Коефіцієнт 

конкурентоспроможності 

підприємства 10,29 34,55 24,3 4,55 7,12 2,6 

Показник ефективності 

виробничої діяльності 

підприємства  63,86 204,06 140,2 9,84 17,15 7,3 

Фінансове положення 

підприємства  1,19 2,79 1,6 0,29 5,04 4,8 

Ефективність організації 

збуту та просування 

товару  0,20 12,23 12,0 10,38 10,81 0,4 

Конкурентоспроможність 

товару  0,97 0,97 0,0 1,83 1,83 0,0 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних сільськогоспо-

дарських підприємств Київської області. 
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Розроблений прогноз свідчить про те, що реалізація проекту 

диверсифікації дозволить досліджуваним підприємствам підвищити власну 

конкурентоспроможність. Прогнозується, що зростуть значення всіх 

показників, що формують коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства, 

як для ТОВ «АФ Яготинське», так і для ПСП «Колос». Для ТОВ «АФ 

Яготинське» найбільший приріст має показник ефективності виробничої 

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

збуту та просування товару – 44,5. В цілому конкурентоспроможність 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.  

До основних показників, що характеризують рівень 

конкурентоспроможності продукції, відносять якість, собівартість та ціну 

реалізації. Отже, якісні показники продукції є головним критерієм для 

покупця. Дотримання товаровиробниками високих стандартів якості є тим 

фактором, що забезпечує переваги в конкурентній боротьбі з інших рівних 

умов. Це особливо актуально в контексті упровадження нових 

енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції, 

які дозволяють отримати якісну продукцію. 

В цілому оцінка конкурентоспроможності підприємства проводиться за 

двома напрямами. Перший напрям містить у собі концепції, що базуються на 

несистематизованому та систематизованому наборі показників. Основними 

показниками при застосуванні даної концепції є обсяг капіталовкладень, 

величина грошових надходжень від її реалізації, середня вартість товару за 

поточний період, відношення прибутку до загальної вартості продажів, 

відношення валового доходу від продаж до вартості матеріально-виробничих 

запасів, відношення валового доходу від продажу до вартості нереалізованої 

продукції, відношення суми дебіторської заборгованості до загального обсягу 

продажу, завантаження виробничих потужностей. Особливістю даного 
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підходу є те, що для оцінки використовуються показники виробничо-збутової 

діяльності підприємства, залишаючи поза увагою фінансовий стан 

підприємства. Проте запропоновані показники не систематизовані в єдину 

методику для дослідження діяльності підприємства, що ускладнює 

проведення даного аналізу. 

Іншим підходом є вивчення конкурентного рівня підприємства на 

основі його порівняння з підприємствами-конкурентами. В цьому випадку 

порівняння відбувається за кількістю виробленої продукції, обсягом збуту, 

часткою ринку даної продукції, активами сільськогосподарського 

підприємства, сумою амортизаційних відрахувань, обсягом 

капіталовкладень, довгостроковою заборгованістю, розміром оборотних 

засобів, середніми витратами виробництва, чистим прибутком, чистим 

прибутком за кожним видом продукції, нормою прибутку, оцінкою 

технічного рівня кожного виду продукції, рівнем конкурентоспроможності 

кожного виду продукції. На нашу думку, даний підхід доцільно доповнити 

показником рентабельності за видами продукції. Оцінка рівня 

конкурентоспроможності за даною концепцією характеризується більш 

глибшою систематизацією запропонованих показників і зручнішою у 

використанні для дослідника.  

Для забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських 

товаровиробників першочерговим завданням є поліпшення якісних 

характеристик продукції. З цією метою необхідно: 1) удосконалити 

технологію виробництва продукції та маркетингову діяльність; 

2) удосконалювати логістичну підсистему підприємства; 3)  формувати 

систему контролю за якістю продукції на всіх етапах її виробництва та 

реалізації; 4) охороняти родючість та підтримувати якість ґрунтів, 

виконуючи при цьому весь необхідний комплекс робіт, пов’язаний з 

відтворенням земель сільськогосподарського призначення; 5) слідкувати та 

використовувати інноваційні нововведення в агропромисловому комплексі. 

Однак все це неможливо запровадити в аграрне виробництво без відповідних 
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регулятивних дій уряду, а також без висококваліфікованих та компетентних 

спеціалістів у даній галузі, на що необхідно звернути особливу увагу.  

Вважаємо, що при оцінці конкурентоспроможності підприємства 

доцільно використовувати, насамперед, методику оцінки зведеного рівня 

конкурентоспроможності. В її основу покладено систематизований ряд 

показників. Це дає можливість комплексного дослідження рівня 

конкурентоспроможності підприємств з метою виявлення та використання у 

майбутньому їх стратегічного потенціалу. 

На першому етапі дослідження конкурентоспроможності підприємства 

проводиться оцінка існуючого його рівня та визначення перспективних 

параметрів і, по можливості, з урахуванням аналогічних показників 

конкурентів. При цьому, обов’язковою умовою є проведення системної 

аналітичної роботи, яка передбачає аналіз динаміки та виявлення потенціалу 

розвитку підприємства в конкурентних ринкових умовах. 

Виділено три стадії ідентифікації конкурентних переваг: 1) локалізація 

процесу пошуку; 2) визначення потенційних можливостей росту; 3) аналіз 

причин та умов виникнення конкурентних переваг. В умовах сучасних ринків 

комерційний успіх підприємства залежить від уміння визначати ринкові 

можливості, які залежать від спеціалізації підприємства та його стратегічної 

орієнтації. Дослідження конкурентоспроможності підприємства проведено з 

використанням внутрішнього і зовнішнього аналізу.  

Метою проведення зовнішнього аналізу є виявлення потенційних 

можливостей існуючого ринку. Він проводиться на основі вивчення стану та 

тенденцій ринкової кон’юнктури. З цією метою використано комплекс 

показників, які більш повно характеризують умови розвитку. Внутрішній 

аналіз – це пошук особливостей підприємства.  

На нашу думку, внутрішній аналіз можна звести до пошуку 

конкурентних переваг. Його доцільно проводити за двома напрямами, а саме 

– підвищення якості продукції та зменшення виробничих витрат. Саме ці 

напрями, разом чи поодинці, формують особливість кожного 



128 

сільськогосподарського підприємства. Зовнішній аналіз проводиться також 

частинами. Спочатку відбувається визначення виду ринку за територіальною 

ознакою: національні чи міжнародні. Далі проводиться дослідження 

привабливості ринку на основі його системної оцінки.  

Продукція може розширювати межі ринку, якщо вона є унікальною, 

складною у виготовленні. Ці критерії не характерні для 

сільськогосподарської продукції, оскільки вона виступає як сировина для 

підприємств переробної промисловості, продукція яких відноситься до 

категорії товарів повсякденного попиту, що мають уніфікований характер і 

високий попит на ринку. Ці чинники звужують ринок продукції. 

Після визначення територіальних меж ринку проводиться оцінка його 

привабливості. З цією метою визначається об’єм ринку, перспективи його 

зростання, темпи зростання, наявність конкурентів, ціна, середня норма 

прибутку, наявність та величина сезонних коливань, умови стандартизації та 

сертифікації продукції, необхідний тип переробної підсистеми підприємства, 

умови входу та виходу на ринок. Перелік критеріїв може бути змінений 

відповідно до поставлених умов. Проте, обов’язковою умовою для 

проведення такої оцінки є відповідна аналітична робота, яка передбачає 

використання бухгалтерських та інших достовірних статистичних даних, а 

також залучення для проведення цієї роботи експертів, консалтингових та 

дорадчих служб. 

Успіх сільгосптоваровиробників залежить від усвідомлення, як 

функціонують основні чинники конкуренції, яким чином вони впливають на 

них і своєчасно реагувати на їх зміну. Важлива роль при цьому відводиться 

політиці держави, як основному ринковому регулятору. Диверсифікація 

виробничої діяльності є одним зі шляхів зменшення безробіття в аграрному 

секторі. Це можливо реалізувати через упровадження ефективної системи 

управління міграційними процесами у сільській місцевості, створенням 

додаткових робочих місць. 
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В дослідженні проведено розрахунки щодо можливості реалізації 

стратегії диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств 

Бородянського, Васильківського та Яготинського районів Київської області 

через розвиток галузі тваринництва (табл. 3.7). В загальному види діяльності 

досліджуваних підприємств наведено в Додатку М. 

 Таблиця 3.7 

 Соціально-економічні наслідки від диверсифікації виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств на перспективу  

Показник 

Бородянський район Васильківський район Яготинський район 

2013 р. 
2020 

р. 

2020 р. 

до 

2013 р., 

% 

2013 р. 2020 р. 

2020 р. 

до 

2013 р., 

% 

2013 р. 2020 р. 

2020 р. 

до 

2013 р., 

% 

Кількість 

підприємств, од. 11 11 100,0 21 21 100,0 28 28 100,0 

      рослинництво 11 11 100,0 20 21 105,0 28 28 100,0 

      тваринництво 3 11 366,7 3 21 700,0 15 28 186,7 

Зайнято в с.-г. 

підприємствах, осіб 541 598 110,6 1092 1221 111,8 1329 1574 118,4 

      рослинництво 446 446 100,0 901 901 100,0 920 920 100,0 

      тваринництво 95 152 160,7 191 320 167,6 409 654 159,9 

Землезабезпеченість, 

га/ люд. 44 40 90,4 51 46 89,4 31 26 83,0 

Середня зайнятість, 

чол. 49 54 110,6 52 58 111,8 47 56 118,4 

Середня заробітна 

плата на  

1 працівника, грн 2079 2870 138,1 2565 3541 138,1 2143,0 2958,5 138,1 

Виручка на  

1 працівника,  

тис. грн 112,5 200,4 178,1 366,4 679,1 185,4 239,5 386,6 161,4 

Виручка на 100 га  

с.-г. угідь, тис. грн 257,2 506,8 197,0 719,8 1491,9 207,3 767,5 1491,9 194,4 

Всього виручка,  

млн грн  60,9 119,9 197,0 400,1 829,4 207,3 313,1 608,6 194,4 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних підприємств, 

Київської області. 
 

Проведені розрахунки засвідчили, що диверсифікація виробничої 

діяльності через розвиток галузі тваринництва дозволить створити додаткові 

робочі місця, збільшити асортимент продукції та отримати додатковий дохід. 

Розраховано, що за умов реалізації проекту диверсифікації у межах 

досліджуваних районів загальна кількість поголів’я зросте на 86,7 %. 

Важливим елементом розвитку сільського господарства має стати 
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підвищення заробітної плати працівникам. Особливо це стосується зайнятих 

в галузі тваринництва. З метою стимулювання продуктивності праці, 

підвищення соціальних стандартів передбачається збільшення рівня 

заробітної плати більш як удвічі.  

Якщо зробити припущення, що дана стратегія проекту диверсифікації 

досліджуваних підприємств буде реалізована по всіх інших районах 

Київської області, то це матиме позитивний вплив на соціально-економічний 

розвиток регіону в цілому та диверсифікованих підприємств зокрема 

(табл. 3.8). 

 Таблиця 3.8 

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 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

Київської області. 
 

За умов реалізації проекту в масштабах Київської області та за умов 

збереження загальної кількості сільськогосподарських підприємств, 

передбачається додаткове створення робочих місць та залучення 

2,4 тис. осіб. Наслідком реалізації проекту стане зміна структури посівних 

площ, а саме: скорочення площі ріллі на 2,1 % та, відповідно, зростання 

площі під сіножатими і пасовищами на 29,1 тис. га. При цьому очікується, 

що за рахунок зміни товарної структури та пришвидшення обіговості 
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оборотних коштів загальна виручка від реалізації продукції зросте більш ніж 

удвічі. У розрахунку на працівника виручка зросте на 97,2 %.  

При визначенні додаткового доходу від реалізації проекту 

диверсифікації нами взято за основу виручку у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь. Для підприємств Поліської агрокліматичної 

зони вона склала 508,6 тис. грн, а для сільгосптоваровиробників Лісостепової 

зони – 1491,9 тис. грн. Слід зазначити, що у Київській області до Поліської 

зони відносяться 6 з 25 районів, а саме: Бородянський, Броварський, 

Іванівський, Києво-Святошинський, Макарівський та Поліський. 

Сільськогосподарські підприємства решти районів відносяться до зони 

Лісостепу. 

Отже, диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств позитивно вплине на їх результативність та підвищить рівень 

конкурентоспроможності. Також це дозволить створити додаткові робочі 

місця. Крім того, зміна виробничої структури дасть змогу зменшити рівень 

розораності сільськогосподарських угідь та поліпшити якісну складову 

ґрунту за рахунок внесення органічних добрив.  

 

3.3.  Обґрунтування стратегічних напрямів диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

Ефективний розвиток сільськогосподарського підприємства 

детермінується дієвою стратегією, ключове місце в якій належить 

організаційно-економічному механізму диверсифікації діяльності. У 

результаті проведеного дослідження виділено такі основні стратегічні 

напрями диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, а 

саме: виробнича діяльність, обслуговуюча кооперація, агротуризм (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Стратегічні напрями диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: власні дослідження. 

 

Диверсифікація виробничої діяльності – це розвиток на підприємстві 

нових видів виробництв, до яких слід віднести безпосередньо виготовлення 

конкретного виду продукції або різні види діяльності. Також підприємство 

може забезпечувати сервісне обслуговування виробництв або основних 

засобів; надавати послуги консультаційного, посередницького характеру; 

логістичного характеру з транспортування і перевезення сировини та 

продукції, виробляти декілька видів продукції та інше. Проте реалії аграрних 

ринкових відносин об’єктивно зумовлюють доцільність розширення 

асортименту. Тому слід акцентувати увагу на диверсифікації продукції, як 

процесу розширення модифікацій одного і того ж її виду. У контексті 

зазначеного предметом диверсифікації є саме продукція. Тому, на нашу 

думку, диверсифікація виробництва, як складна економічна категорія, 

поєднує в собі два ключові напрями: безпосередньо диверсифікації напрямів 

діяльності та диверсифікації видів продукції. 
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Історичний розвиток ринкових відносин свідчить про неможливість 

повної саморегуляції аграрного сектора економіки. В цьому контексті 

організаційно-економічний механізм діяльності сільськогосподарських 

підприємств не має можливості до повного саморегулювання. Водночас на 

формування вказаного механізму впливає ряд негативних факторів, зокрема 

інфляція, ринкова циклічність, кон’юнктура світових ринків тощо. З огляду 

на це, для підвищення конкурентного рівня сільськогосподарських 

товаровиробників важливо раціонально поєднати ринкові та державні 

механізми. При цьому, державна складова має відігравати доповнюючу роль 

через коригування взаємодії ринкових елементів.   

Вважаємо, що основними напрямами формування ефективного 

організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників можуть бути:   

1) окреслення сучасних проблем розвитку аграрної сфери та чинників, 

що стримують підвищення рівня конкурентоспроможності 

сільськогосподарських товаровиробників. Серед основних слід виділити: 

зниження родючості сільськогосподарських угідь; відсутність ефективного 

фінансово-кредитного механізму; незадовільне забезпечення матеріально-

технічної бази підприємств; слаборозвинена ринкова інфраструктура; 

невідповідність сільгосппродукції світовим стандартам; відсутність 

продуманого регулювання цін між підприємствами промисловості і 

сільськогосподарськими товаровиробниками. Ці чинники пливають на 

зниження прибутковості виробництва, посилюють деструктивні процеси на 

сільських територіях.  

2) розробка сучасних підходів до розвитку агропромислового 

виробництва, які в своїй основі мають бути принципово відмінними від 

існуючих. Важливим фактором при цьому має бути формування психології 

власника, оптимальне використання наявних фінансових і матеріальних 

ресурсів, оперативний аналіз економічної інформації. Адже 

сільськогосподарським підприємствам складно пристосуватися до мінливих 
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ринкових умов. Дана ситуація посилюється невикористанням науково-

обґрунтованих методів оптимізації виробничо-господарської діяльності. Крім 

того, через відсутність чіткої ситуації у земельному питанні 

землекористувачам складно спрогнозувати свою діяльність; 

3) удосконалення взаємовідносин в аграрній сфері між учасниками 

виробничо-господарського процесу до оптимального рівня. Досягнення 

даного рівня є домінуючим завданням формування організаційно-

економічного механізму дврсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 

Удосконалення організаційно-економічного механізму за визначеними 

нами напрямами дозволить активізувати цей процес і отримати більш вагомі 

соціально-економічні наслідки від його розширення. 

Розглядаючи сільськогосподарське підприємство як складну динамічну 

систему відкритого типу слід визначити, диверсифікація яких підсистем 

дасть змогу отримати додатковий ефект та підвищити ефективність 

підприємства в цілому. В ринкових умовах для підприємства важливим є 

вирішення двох основних задач: мінімізувати ризики та оптимізувати 

прибуток. Для вирішення вказаних задач існують стратегії двох рівнів: 

конкурентна (стратегія бізнес-підрозділів) та корпоративна (в цілому для 

підприємства). Реалізація корпоративної стратегії залежить від реалізації 

конкурентної стратегії. 

Діяльність сільськогосподарського підприємства можна описати 

спрощеною моделлю: «Вхід» → «Перетворення ресурсів» → «Вихід». 

Відповідно до даної моделі підприємства, як відкритої виробничої системи, 

окреслюються можливі два напрями (види) диверсифікації: вертикальної 

(диверсифікація інвестицій у виробництво пов’язаних з різними стадіями 

виробництва одного виду продукції) та горизонтальної (розширення 

асортименту новими товарами-аналогами для підвищення зацікавленості до 

них у традиційних споживачів). 
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Зазначимо, що диверсифікація залежить від етапу розвитку 

підприємства та зовнішніх умов (ринкового середовища). Відтак, за кризових 

умов особливо гостро стає питання мінімізації витрат. Визначаються 

найбільш пріоритетні напрями діяльності, відбувається концентрація 

виробництва. Диверсифікація за такої ситуації є найменш доцільна, оскільки 

відсутні вільні ресурси, відбувається процес накопичення капіталу. 

Основною ціллю на даному етапі є аналіз та визначення майбутніх напрямів 

диверсифікації. 

 

 

Рис. 3.2. Модель підприємства як відкритої виробничої системи  

для диверсифікації його діяльності 
Джерело: власні дослідження. 
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збільшення прибутку. На рівні ІІ-ї функціональної ланки відбуваються 

процеси диверсифікації виробничої діяльності. Як наслідок, дана 

функціональна ланка має прямий вплив на кількість продукції та грошові 

кошти. Для сільського господарства мова йде зокрема про розвиток галузі 

тваринництва. Диверсифікація значною мірою залежить від фінансового 

стану підприємства і наявності фінансових ресурсів. Це дає можливість 

формування нових напрямів його виробничої та інших видів діяльності. Цей 

процес повинен супроводжуватися не лише підвищенням конкурентоспро-

можності товарів, а й підприємства в цілому. Процес диверсифікації вимагає 

розробки нових інвестиційних проектів, які повинні враховувати утримання 

ринкових позицій і реалізуватися шляхом розширення кількості галузей та 

видів продукції на ІІІ рівні функціональної ланки підприємства.  

Важливу роль при диверсифікації виробничої діяльності відіграє 

раціональне використання наявних активів підприємства з-поміж можливих 

варіантів їх використання, тобто мова йде про диверсифікацію капіталу.  

Капітал (активи) підприємства виступають як інвестиційний ресурс. За таких 

умов об’єктом вкладення капіталу можуть розглядатися: інвестиції в 

асоційовані та дочірні підприємства; інвестиції у спільну діяльність як в 

середині країни, так і за її межами; придбання корпоративних прав інших 

суб’єктів підприємницької діяльності; придбання боргових зобов’язань. 

Об’єктами вкладення є: придбання основних засобів виробництва та їх 

ремонт і модернізація; придбання нематеріальних активів. Такий вид 

диверсифікації капіталу безпосередньо пов’язаний з диверсифікацією 

виробництва. Тому у контексті даного дослідження йдеться про 

«диверсифікацію виробництва і капіталу».  

Капітал підприємства та рівень ефективність його використання 

безпосередньо впливають на його фінансовий стан. Це відбувається на основі 

формування структури активу та пасиву балансу, а також величини 

фінансових результатів від операційної діяльності підприємства за всіма 

видами діяльності. Тому диверсифікація виробництва і капіталу має на меті 
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підвищення економічної ефективності функціонування через формування 

оптимальної структури активів у розрізі окремих видів діяльності та 

фінансових інвестицій.   

Недоліком сучасних підходів до визначення ефективних напрямів 

диверсифікації, що використовуються при розробці стратегії розвитку 

підприємства, є відсутність критерію оцінки наявних обігових кошів на 

імплементацію проекту та дієвого механізму їх розподілу між обраними 

напрямами диверсифікації. В процесі функціонування підприємство може 

перебувати на різних стадіях розвитку або діяти під впливом різних ринкових 

обмежень. Проте його основна мета діяльності залишається незмінною – 

максимізація прибутку. Ця задача спрощується за умов стійкого фінансового 

стану та можливості використання вільних виробничих та фінансових 

ресурсів. Однак діяльність підприємства, зокрема диверсифікація 

виробництва та капіталу, обмежується чинним антимонопольним 

законодавством. Це стосується тих видів продукції, частка яких на ринку 

регулюється нормативними та законодавчими актами.   

Дослідженням встановлено ряд критеріїв, рівень яких дозволяє 

визначити найдоцільніші напрями диверсифікації виробництва та капіталу. 

Ключовим показником при цьому є: «частку підприємства на ринку певної 

продукції» (Чр). Зокрема, розглянемо вплив частки ринку 

сільськогосподарської продукції сільськогосподарського підприємства на 

вибір найбільш прийнятного для нього напряму і методу диверсифікації 

виробництва і капіталу (рис. 3.3).  

На визначення стратегічних напрямів диверсифікації виробництва та 

капіталу впиває частка ринку, що займає підприємство. За умов, коли 

підприємство займає частку ринку понад 35 % антимонопольне 

законодавство обмежує розширення його діяльності. До цих видів діяльності 

слід віднести реорганізацію або ліквідацію існуючих підприємств та 

створення нових. Подальше створення, реорганізація (злиття, приєднання), 

ліквідація суб’єктів господарювання, створення асоціацій, концернів, 
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корпорацій, консорціумів та інших об’єднань підприємств, придбання, 

набуття в інший спосіб у власність, одержання в управління (користування, в 

тому числі лізинг) активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів 

суб’єктів господарювання чи структурних підрозділів суб’єктів 

господарювання, часток (акцій, паїв), оренда цілісних майнових комплексів  

суб’єктів господарювання чи структурних підрозділів суб’єктів 

господарювання, створення суб’єкта господарювання шляхом набуття в 

інший спосіб контролю над суб’єктом господарювання проводяться за 

згодою Антимонопольного комітету або його органів [155].   

 

Рис. 3.3. Визначення стратегічних напрямів  

диверсифікації виробництва і капіталу 
Джерело: власні дослідження. 
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перспективи діяльності підприємства. З цією метою першочергово 

визначається необхідна сума коштів Кд  для реалізації планових варіантів 

розвитку. Варіант розвитку є доцільним за умови, якщо сума прибутку (Пн) 

та сума коштів (Зк) сільськогосподарського підприємства (можливі для 

залучення, зберігають необхідний рівень платоспроможності та не 

перевищуючи норматив його фінансової залежності) дорівнює або більше 

суми коштів необхідних для здійснення і-го напряму диверсифікації. Тобто 

важливо, щоб результат від обраного варіанту диверсифікації перевищував 

суму коштів на його досягнення. За інших умов диверсифікація є 

недоцільною. За умов достатнього фінансового забезпечення 

сільськогосподарського підприємства диверсифікація виробництва і капіталу 

можлива одразу за кількома напрямами.  

Реалізація диверсифікаціїних проектів потребує вирішення ключової 

задачі – оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів між різними їх 

напрямами і при їх нестачі визначити джерела її покриття. На нашу думку, 

основним критеріями при виборі диверсифікації діяльності є врахування 

прибутковості і ризику шуканого варіанту розвитку, особливо при наявності 

їх значної кількості. При цьому критерій прибутковості має вищу 

прерогативу. Тому, за умов наявності у підприємства кількох варіантів 

розвитку диверсифікації, важливо виявити найбільш прибутковий. В той же 

час прибутковість різних варіантів диверсифікації виробництва і капіталу 

повинна бути розрахована на основі визначення витрат страхових платежів.  

Безумовно сільськогосподарське підприємство має право реалізовувати 

як один, так і декілька варіантів диверсифікації виробництва і капіталу і за 

умов обмеженості фінансових ресурсів. В цьому випадку вибір двох або 

більше варіантів диверсифікації залежить від вирішення задачі оптимальної 

суми інвестицій у різні варіанти диверсифікації.  

Диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства 

потребує узгодження функціонування всіх його ключових ланок, подальше 

внутрішньоструктурне взаємодоповнення через розвиток галузей 
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рослинництва і тваринництва, збереження рівноваги між напрямами 

використання фінансових ресурсів. Відповідно вона дає змогу розв’язати 

ключові задачі підвищення рівня ефективності функціонування, а саме: 

використати наявні вільні виробничі ресурси та їх оптимально розподілити 

між можливими варіантами застосування. В контексті вирішення даного 

завдання з’являється поняття «диверсифікаційної політики», яка формується 

на різних рівнях діяльності (як в цілому на мікрорівні, так і на рівні окремого 

виду продукту).  

На мікрорівні актуальним є пошук рішень щодо оптимальної структури 

товарної продукції та визначення ринків збуту, що в подальшому дозволяє 

формувати маркетингову стратегію. На рівні конкретних видів продукції 

диверсифікаційна політика формуються стосовно визначення їх обсягів і 

номенклатури. Основою для планування, організація та подальшої реалізації  

диверсифікаційної політики підприємства, формування стратегічних 

напрямів його діяльності, є визначення стратегічних одиниць «продукт-

ринок» та можливих варіантів їх альтернативного поєднання. Виконання 

цього завдання потребує використання відповідного інструментарію.  

Дослідженням встановлено, що в сучасній економічній літературі 

найбільш широкого застосування набули підходи, які в своїй основі 

використовують визначення асортименту та номенклатуру продукції, а також 

оцінюють можливість та доцільність розширення напрямів використання 

капіталу. Недоліком існуючих підходів є наявність суто загальних принципів 

для вирішення поставлених завдань. Вони позбавлені обґрунтованих 

критеріїв та механізмів визначення необхідності диверсифікаційної політики.   

На нашу думку, диверсифікаційну політику сільськогосподарського 

підприємства слід розглядати як з точки зору управління, так і з точки зору її 

оцінки. Відтак, з точки зору управління, диверсифікаційна політика 

розуміється як пошук оптимальних шляхів пристосування до умов 

динамічного ринкового середовища. З точки зору пошуку критеріїв оцінки – 

мова йде про формування відповідної методики оцінки вибору оптимального 
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напряму стратегічного розвитку підприємства, яка реалізується на основі 

оптимальної структури товарної продукції.     

Алгоритм формування та реалізації диверсифікаційної політики 

реалізується на основі визначення двох станів системи, які умовно можна 

визначити, як «початок» і «результат» функціонального механізму, що 

реалізує перехід від одного стану до іншого. Реалізація диверсифікаційної 

політики передбачає на «початковому» етапі збір інформації через систему 

визначених показників, які характеризують організаційно-економічні умови 

розвитку підприємства, ефективність його функціонування та виявлення 

потенціалу розвитку на перспективу. «Результат» диверсифікації залежить 

від правильно сформованого прогнозу та врахування об’єктивних 

закономірностей розвитку підприємства, що впливають на досягнення 

кінцевої мети. При цьому, слід використовувати таку систему показників, яка 

б дозволяла повною мірою відобразити вже сформовану мету 

сільськогосподарського підприємства.  Функціональний механізм реалізації 

переходу зі стану «початок» у стан «результат» визначається інструментами 

реалізації обраного напряму розвитку. Рішення відносно засобів вибору 

напрямів і реалізації політики ґрунтуються на економічній і науково-

технічній інформації. 

За результатами дослідження нами розроблено і запропоновано 

механізм формування і реалізації диверсифікаційної політики підприємства. 

Даний механізм включає три основні блоки: 1) обґрунтування необхідності 

диверсифікації; 2) обґрунтування можливості диверсифікації; 3) обґрунту-

вання засобів реалізації диверсифікації (рис. 3.4). 

Перший блок передбачає обґрунтування необхідності диверсифікації, 

який включає оцінку стану підприємства та прогноз його розвитку при 

наявних одиницях «продукт-ринок». Важливою складовою реалізації 

діяльності даної складової є аналітична робота з визначення зовнішнього та 

внутрішнього стану підприємства. Наступною складовою даного блоку є 

обґрунтування можливостей диверсифікації через визначення системи 
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кількісних і якісних показників з метою формування та досягнення бажаної 

мети. Відповідно до факторів диверсифікації можна виділити причини 

упровадження диверсифікаційної політики. Основною рушійною силою 

диверсифікації є мета, яка виражається на основі побудови системи, що 

включає кількісні та якісні показники.  

 

 

Рис. 3.4. Механізм формування і реалізації диверсифікаційної 

політики сільськогосподарського підприємства 
Джерело: власні дослідження. 

 

Другий блок передбачає обґрунтування можливості реалізації 

диверсифікації через функціонування наступних складових: аналізу 

інвестиційного портфелю підприємства, формування списку стратегічних 

альтернатив корпоративного рівня, відбір та оцінка стратегічних одиниць 

«продукт – ринок». Основою для функціонування складової аналізу 

інвестиційного портфелю підприємства є використання моделей 

портфельного аналізу, найпоширенішою з яких є матриця БКГ та матриця 
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«привабливість – конкурентоспроможність». Проте їх використання 

найбільш доцільне при масовому типі переробної підсистеми та продукції з 

довгим життєвим циклом. Складова формування списку стратегічних 

альтернатив корпоративного рівня формується на основі портфельного 

аналізу та передбачає наступні варіанти розвитку: стратегія розвитку; 

стратегія збереження існуючих позицій на ринку; стратегія відновлення 

втрачених позицій та стратегія виходу з низько привабливого ринку. Обрана 

стратегія визначає вид (горизонтальна чи вертикальна) та формує потенційні 

можливості диверсифікації діяльності. Складова відбору та оцінки 

стратегічних одиниць «продукт – ринок» передбачає вибір розвитку 

диверсифікації, а саме: зменшення попиту потребує горизонтальної або 

конгломератної диверсифікації; галузь на стадії розвитку обумовлює 

доцільність вертикальної диверсифікації; для зниження ризику 

упроваджують конгломератну диверсифікацію; недостатня технологічна база 

призводить до вертикальної диверсифікації. 

Блок обґрунтування реалізації диверсифікації полягає у поєднанні 

складової розробки програми диверсифікаційної політики та складової 

оцінки результатів диверсифікації. Складова розробки програми 

диверсифікаційної політики є перед заключним етапом в розглянутому 

механізмі. Вона є логічним узагальненням виконаної попередньої роботи і її 

відображенням. В даній програмі визначається організація виробництва, 

методи реалізації поставлених завдань, зазначаються планові ключові 

показники розвитку. Це має відбуватися на основі оцінки результатів 

диверсифікації і реалізуватися через систему збору інформації за повнотою 

досягнення поставлених цілей розвитку підприємства. 

Об’єктивна і точна діяльність вказаної складової дає можливість 

своєчасно реагувати на зміни у розвитку підприємства та відповідно 

реагувати на них, що в кінцевому результаті забезпечує досягнення 

поставленої цілі диверсифікації діяльності.   
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Важливою умовою реалізації проекту диверсифікації є розподіл 

наявних ресурсів між елементами потенціалу підприємства. Дана концепція 

реалізується на основі аналізу ефективності розподілу виробничих ресурсів 

між основними елементами операційної системи підприємства через 

використання оптимізаційної моделі, приклад якої розглянутий нами в 

підрозділі 3.1.  

Слід зауважити, що при аналізі диверсифікації діяльності важливо 

враховувати елемент ризику, адже при розширенні виробництва його рівень 

підвищується, оскільки зростають витрати, пов’язанні з розширенням 

діяльності, збільшується частка постійних витрат на придбання активів, 

втрачається гнучкість при виборі стратегічних партнерів, характерною є 

відсутність методологічної основи розробки диверсифікаційної політики 

підприємства. Наслідком цього може бути зниження якості продукції, 

зростання рівня її собівартості, нижчий рівень обсягів реалізованої продукції 

від запланованого. Окремою складовою вбачаються політичні ризики, на які 

сільськогосподарське підприємство не може вплвати. При цьому важливо 

оцінювати не саму можливість ризику, а її наслідки, а головне – причини, які 

її породжують, з метою зменшення їх впливу на діяльність в подальшому.   

Важливим параметром, який впливає на прийняття рішення щодо 

вибору розвитку диверсифікації, є величина соціально-економічного ефекту 

від диверсифікації діяльності та синергетичний ефект. Останній пов’язаний з 

витратами на диверсифікацію та рівнем очікуваних вигод, які принесе 

диверсифіковане виробництво. До числа вказаних вигод варто віднести: 

зниження постійних витрат за рахунок єдиної системи управління; 

стабільність і гарантованість поставок сировини; підвищення організаційно-

технологічного рівня виробництва; диференціація продукції; зниження 

ризику. 

В загальному ці вигоди проявляються на двох рівнях – корпоративному 

та внутрішньогосподарському. Корпоративний синергізм проявляється в 

стабілізації доходів від діяльності, у дослідженні ринку, зниженні 
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податкового навантаження, проникненні технологій інших галузей в 

сільськогосподарське виробництво, економії від їх упровадження. 

Внутрішньофункціональний синергізм проявляється в отриманні вигод від 

ефекту масштабу виробництва, зниження рівня трансакційних витрат тощо.  

При обґрунтуванні стратегічних орієнтирів поглиблення 

диверсифікації підприємства важливим є створення сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. В контексті даного дослідження проведено 

оцінку можливості створення такого корпоративну на базі 

сільськогосподарських підприємств. Це пояснюється тим, що вони в 

достатній мірі володіють засобами виробництва та мають відповідні технічні 

і сервісні служби. Проект прораховано для підприємств Яготинського 

району. 

Метою створення та діяльності сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу є збільшення прибутку їх членів. Кооперативом 

передбачається надання послуг для розвитку власного виробництва та 

надання послуг іншим суб’єктам господарювання. Засновниками 

кооперативу можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Створення 

обслуговуючих кооперативів пропонується на базі 5–6 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням адміністративно-

територіальних особливостей району. З цією метою пропонується створення 

кооперативів у центральній, східній, західній, північній та південній частинах 

Яготинського району.  

Відтак, до першої групи кооперативів доцільно включити: ВАТ РАТС, 

ТОВ АФ «Яготинське», ПАТ «Яготинське», ДПДГ «Панфили», ТОВ 

Яготинська ПТФ, ТОВ Яготин АГРО, ТОВ «Сотняківське»; до другої – 

ДП «Київська Русь», ДП «Лан», ДП «Колос», ДП «Богданівське», ТОВ 

«Годунівське»; до третьої групи – ТОВ ім. Кравченка, ТОВ «Жоравське», 

ТОВ «Світанок», ТОВ «Деметра», ПП Рокіан сервіс, ПП Агротех; до 

четвертої групи –ПАТ «Лемешівське», ТОВ «Нива України», ПП 

«Березівське-58», ТОВ Урожай ПЛЮС, ПСП Ярина; до п’ятої – ТОВ АФ 
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«Дружба», ТОВ «Нова Україна», ТОВ «Агрістейт», ТОВ Причиське, Квінт 

ЛТД (Додаток Н). Особливістю даного утворення є обов’язкова участь членів 

кооперативу у господарській діяльності. 

Таблиця 3.9 

Характеристика формування обслуговуючого кооперативу на базі 

сільськогосподарських підприємств Яготинського району 

І Блок – Техніка На кооператив Разом 

Трактор Беларус 82.1  1  шт. 5  шт. 

Плуг ПНВ-3,35 1  шт. 5  шт. 

Сівалка Вега 8  1  шт. 5  шт. 

Причеп 2ПТС-6 1  шт. 5  шт. 

Комбайн John Deere 950  1  шт. 5  шт. 

ІІ Блок – Персонал 4 працівника 20 працівників 

механізатори 2 10 

інші прцівники 2 10 

ІІІ Блок – Фінанси 

Витрати на придбання основних засобів, грн 406346,7 2031733,3 

Трактор Беларус 82.1  126933,3 634666,7 

Плуг ПНВ-3,35 4746,7 23733,3 

Сівалка Вега 8  112000,0 560000,0 

Причеп 2ПТС-6 34666,7 173333,3 

Комбайн John Deere 950  128000,0 640000,0 

Витрати на оплату праці за рік, всього 94538,6 472693,2 

* Примітка: ціни 2013 року. 

Джерело: розраховано автором за даними [191]. 

 

Передбачається, що для діяльності окремого кооперативу буде взято в 

оренду приміщення, придбано відповідні засоби виробництва та найнято 

персонал,  саме – 2 механізаторів та 2 працівників обслуговуючого 

персоналу. Фонд оплати праці у розрахунку на кооператив складе 

94,5 тис. грн. В цілому по району додатково буде створено 20 робочих місць, 

а витрати на оплату праці при цьому складуть 472693,2 грн. 

Діяльність має проводитись за наступними напрямами: надання послуг 

з обробітку сільськогосподарських угідь, закупівлі надлишку 

сільськогосподарської продукції, постачання матеріалів та сировини, 

сервісне обслуговування, надання інших видів послуг. Для діяльності 

кооперативу доцільно придбати трактор класу 1,4. Аналізуючи марки 

тракторів за критерієм вибору «Якість/Ціна» пропонується придбання 

трактору Беларус 82.1. Його технічні характеристики дозволяють виконувати 
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цілий спектр різних агротехнологічних операцій. Зокрема оранку ґрунту 

пропонується виконувати за допомогою плуга ПНВ-3,35.  

Транспортування сировини та матеріалів пропонується здійснювати за 

допомогою причепа 2ПТС-6. Крім того, створюється можливість надання 

сезонних послуг із закупівлі та перепродажу фруктів, які бувають у 

надлишку в особистих селянських господарствах. Відмітимо, що за 2013 р. 

офіційно вироблено в Яготинському районі 700 т плодів та ягід, з яких 586 т 

припадає на господарства населення. Закупівля даної продукції з подальшим 

її перепродажем також може додатково приносити дохід членам-засновникам 

обслуговуючого кооперативу.   

Аналіз структури посівних площ показав, що кукурудза на зерно, 

соняшник та соя займають найбільші посівні площі. Тому доцільно придбати 

пневматичну універсальну напівпричіпну пневматичну сівалку Вега 8. 

Вважаємо, що для закриття «лінійки» агротехнічних послуг доцільно  

придбання зернового комбайну. З цією метою пропонується придбання 

комбайну марки John Deere 950. Даний комбайн – бувший у використанні, 

проте його технічна характеристика та умови використання дозволяють 

подальше використання.  

Проведені розрахунки свідчать про наступне: витрати на 1 га за 

основними операціями становитимуть: оранка – 190,6 грн/га, сівба – 

102,2 грн/га, транспортування – 237,2 грн/ет.га, збирання урожаю – 

257,1 грн/га. Даний рівень витрат виступає основою формування внутрішньо-

кооперативної ціни на послуги для учасників кооперативу. При цьому рівень 

ринкових цін на послуги в середньому в 1,5 раза вищий розрахункових 

витрат. В цілому розрахунковий дохід на один обслуговуючий кооператив 

становитиме понад 400 тис. грн. (табл. 3.10).  

Серед типів диверсифікації (див. рис. 3.1) слід виділити первинну 

переробку та зберігання, транспортування, оптову та роздрібну реалізацію 

продукції. Передбачається, що сільськогосподарська продукція має 

зберігатися безпосередньо у товаровиробників на зерносховищах, 
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овочесховищах, холодильних камерах тощо. Це дозволить скоротити витрати 

сільгосптоваровиробників. 

Таблиця 3.10 

Проект створення обслуговуючого кооперативу на базі 

сільськогосподарських підприємств Яготинського району 

Показник 

Технічні засоби та персонал 

Т
р
ак

то
р

 

О
р
ан

к
а,

 

га
 

С
ів

б
а,

 г
а 

Т
р
ан

с-

п
о
р

-

ту
в
ан

н
я
, 

т 
П

р
я
м

е 

к
о
м

б
ай

-

н
у
в
ан

н
я
, 

га
 

Марка 
Беларус 

82.1 

ПНВ-

3,35 
Вега 8 2ПТС-6 

John 

Deere 

950 

Потреба, од. 1 1 1 1 1 

Норма виробітку за зміну, ум.ет.га х 5,1 9,5 4,8 16,1 

Потенційне навантаження агрегату 

 за рік, ум.ет.га 
950 299 573 79 750 

Обсяг робіт, га 1800 360 690 95 750 

у т. ч. для: членів кооперативу 1260 252 483 67 525 

                   інших субєктів  540 108 207 29 225 

Витрати на 1 га ріллі, грн х 190,6 102,4 237,2 257,1 

Вартість надання послуг всього, грн 

у т.ч. для:   членів кооперативу 

          

х 190,6 102,4 237,2 257,1 

                    інших субєктів  х 269,6 194,4 308,3 430,0 

Розрахунковий дохід від надання 

послуг всього, грн х 77141,3 89706,1 24557,7 231703,2 

в т. ч. для: членів кооперативу х 48024,5 49465,3 15771,0 134953,2 

                   інших субєктам х 29116,8 40240,8 8786,7 96750,0 

Джерело: розраховано автором за даними [191]. 

* Примітка: ціни 2013 року. 

 

Відповідними стандартами визначено, що зерно зберігається переважно 

у спеціально обладнаних зерносховищах з урахуванням його цільового 

призначення: продовольче, фуражне, на насіння. Найкраще воно зберігається 

при температурі +10°С і нижче. Для зберігання овочів та картоплі 

використовують спеціальні овочесховища (контейнери, ящики, кошики 

тощо) при температурі близько 0°С. Їх також можна зберігати насипом. 

Розвиток первинної переробки сільськогосподарськими 

підприємствами обумовлюється необхідністю збереження обсягів виробленої 

продукції через зниження втрат та підтримання їх якості на необхідному 

рівні і зменшує витрати на транспортування. Крім того, первинна переробка 
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сприяє підвищенню якості продукції при подальшій її переробці. В 

кінцевому результаті – підвищується окупність загальної суми витрат.  

Розвиток диверсифікації передбачає активізацію діяльності існуючих 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та створенню нових. 

Такі кооперативи повинні набути ряд нових видів діяльності, а саме – 

надання послуг по сертифікації продукції сільськогосподарських 

товаровиробників з урахуванням європейських стандартів. Це пов’язано з 

тим, що в ринкових умовах якість продукції відіграє одну з ключових ролей у 

формуванні конкурентоспроможності підприємства. Підходи до 

забезпечення, підтримки та управління якістю продукції у світовій практиці 

сформувались протягом останнього століття. При цьому, особлива увага 

надається управлінню якістю саме сільськогосподарської продукції. Ці 

заходи реалізуються на основі стандартизації та сертифікації продукції, 

визначені внутрішніми критеріями підприємства та регулюються на 

законодавчому рівні. Чинним законодавством України сертифікація 

визначається як процедура, що дає можливість визнаному в установленому 

порядку органу документально засвідчити відповідність продукції, систем 

якості, систем управління якістю, систем управлінням довкіллям, персоналу 

[158].  

Першоосновою сучасної системи сертифікації продукції стало 

створення європейських стандартів (EN серії 45000). В подальшому ці 

стандарти були визнані як національні більшістю Європейських країн. 

Інтеграційні процеси у світове співтовариство пришвидшили адаптацію і 

вітчизняної системи сертифікації до європейських вимог, яка діє на основі 

вимог ДСТУ EN 45001-98 – ДСТУ EN 45004-98 та ДСТУ EN 45010-98 –  

ДСТУ EN 45014-98.  

Сертифікація продукції є важливим елементом взаємовідносин між 

виробниками і споживачами та є одним із важелів забезпечення її якості. 

Власне процедура, як правило, є добровільною, здійснюється на основі 

розроблених правил, норм та положень і реалізується відповідним 
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уповноваженим органом, що діє в межах чинного законодавства. Проте 

існують певні види продукції, сертифікація яких є обов’язковою, а її 

подальше використання можливе лише за отриманих позитивних результатів. 

Сертифікація сільськогосподарської продукції проводиться на основі 

використання системи УкрСЕПРО. Основними етапами процедури 

сертифікації є: подання заяви на проведення відповідних процедур, її 

подальший розгляд та прийняття відповідного рішення; атестація 

виробничих потужностей підприємства; відбір продукції на випробування та 

проведення відповідної процедури; прийняття рішення про видачу або 

невидачу сертифіката на основі аналізу отриманих результатів; процедура 

видачі сертифіката або його визнання у разі, якщо він був виданий 

міжнародним органом; нагляд за сертифікованою продукцією протягом 

періоду її життєвого циклу та інформаційне забезпечення як замовника, так і 

споживачів продукції щодо результатів сертифікації.  

В сільському господарстві обов’язковій сертифікації підлягають 

наступні категорії товарів: сільськогосподарська техніка; 

сільськогосподарська продукція (як сировина для харчової промисловості) та 

продукція її первинної переробки. Товари, що не входять до переліку 

продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, можуть сертифікуватися 

добровільно і в подальшому маркується знаком відповідності добровільної 

сертифікації. 

Оформлення документів про відповідність продукції можна розглянути 

на прикладі сертифікації експортної партії зерна. Першим кроком при цьому 

є оформлення лабораторією посвідчення якості за умов наявності документів, 

що підтверджують право власності на зерно. Дане посвідчення 

оформлюється на продукцію відповідних характеристик згідно умов 

контракту на основі складської довідки на бланку відповідного 

хлібоприймального пункту або іншої структури, де зберігається зерно. 

Наступним кроком є аналіз зерна і оформлення сертифікату якості 

(форма № 3) хлібним інспектором за умов наявності експортного контракту 
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та відповідних дозвільних документів Державної обласної хлібної інспекції. 

При цьому обов’язковою умовою оформлення сертифікату є наявність 

транспортних накладних з вказаною масою завантаженого зерна. 

Важливим етапом оформлення документації є проходження 

фітосанітарного контролю, який проводить державний районний інспектор з 

карантину рослин протягом декількох днів. При необхідності оформлюється 

карантинний і радіологічний сертифікати (за вимогою країни-імпортера).  

Наступним етапом процедури є отримання ветеринарного свідоцтва 

(форма № 2), яке оформлює районний державний ветеринарний лікар та на 

його основі – ветеринарного сертифікату, що оформляє Головне управління 

ветеринарної медицини на залізничному транспорті та кордоні. Термін дії 

даного сертифікату обмежений і становить 10 днів. Водночас продукція, що 

імпортується, повинна відповідати стандартам безпеки чинним в Україні, а 

акож повинна пройти відповідну акредитацію в системі УкрСЕПРО.  

На нашу думку, роль сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів має полягати у надані послуг зі сертифікації продукції на 

початковому етапі проходження цієї процедури, а саме – за умов збереження 

та доробки, до відповідних стандартів, продукції, вони можуть видавати 

складські довідки та посвідчення якості.  

Крім того, на нашу думку важливо розвивати і такі види послуг, як 

логістична та інформаційно-консультативна діяльність. Логістична 

діяльність передбачає наявність логістичної структури і логістичної 

інформації, а саме: управління складським господарством та запасами, 

транспортування тощо. Особливе місце у цій системі займає логістична 

інфраструктура, яка включає: засоби отримання, передачі та обробки 

інформації; будівлі, споруди з необхідним обладнанням для складування 

продукції; засоби пакування, транспортні та маніпуляційні засоби. Отже, на 

рівні регіону основними складовими інфраструктури логістики в аграрному 

секторі вважатимемо структури, які є посередниками між продавцем і 

покупцем в особі оптових скупників, дилерських фірм; організацій з 
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перевезення, зберігання; різного роду складських потужностей; формувань, 

що займаються збором, обробкою даних про кон’юнктуру ринку і сприяючих 

швидкому укладенню договорів. 

Розвиток логістики дасть змогу кооперативам та іншим 

підприємницьким структурам розвинути транспортні мережі з можливістю 

відстежування транспортування, що, в свою чергу, забезпечуватиме 

скорочення часового інтервалу між придбанням сировини у виробників та її 

постачанням переробним чи заготівельним організаціям, покращанню їх 

технічного оснащення. Іншим напрямом має стати розробка зручнішої 

упаковки для готової продукції, за умов її реалізації кінцевому споживачу, 

розширення комерційно-збутової мережі, покращення рівня сервісного 

обслуговування. 

В свою чергу інформаційна  діяльність регулюється Положеннями 

Закону України від 22.03.2012 № 4618 «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні», де закладено умови 

забезпечення ефективної державної підтримки малого і середнього 

підприємництва. 

Нині значна кількість сільськогосподарських товаровиробників 

позбавлена доступу до сучасних економічних знань та технологій 

виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Маючи 

відповідних кваліфікованих спеціалістів та ресурси щодо досвіду роботи 

господарств, кооперативи акумулюватимуть інформацію про досягнення 

науки в сфері аграрного виробництва та надаватимуть відповідні 

консультації всім бажаючим за потреби. Передусім вони можуть 

консультувати господарства, що працюють над створенням кооперативу, 

адже володітимуть належним спектром знань щодо порядку оформленням 

пакету статутних документів створюваної структури, складання бізнес-плану 

під одержання кредитів та інвестицій для подальшої діяльності, інформації 

про особливості їх подальшого функціонування. 
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Передбачається, що кооперативи мають надавати вказаний вид послуг 

через оновлення баз даних про наявність вільних виробничих та 

невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в 

оренду суб’єктам підприємництва для провадження ними підприємницької 

діяльності. Зазначені види послуг доповнюють вже існуючі і поглиблюють 

диверсифікацію діяльності. 

Важливим стратегічним напрямом диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань є розвиток інших 

несільськогосподарських видів діяльності, зокрема народних промислів та 

ремесел, підприємств первинної переробки сільськогосподарської сировини, 

розвиток сфери послуг. При цьому особлива увага надається розвитку 

допоміжних та підсобних господарств. Розвиток вказаних видів діяльності 

має здійснюватись на основі їх комплексної підтримки органами місцевого 

самоврядування, наукових, дорадчих та інших структур. Це дає можливість в 

умовах економічної кризи зберегти трудові колективи, стабілізувати грошові 

надходження, що є вагомим фактором соціально-економічного розвитку 

сільських територій і підвищення рівня життя сільського населення.  

Ключовою умовою розвитку несільськогосподарських видів діяльності 

є наявність відповідної сировинної бази, яка передбачає можливість 

використання дарів лісу, надр, корисних копалин. Оскільки їх запаси 

обмежуються територіальним фактором, це зумовлює організацію невеликих 

виробництв місцевого значення. Прикладом такої діяльності може бути 

виробництво будівельних матеріалів, зокрема цегли, гравію, лісоматеріалів, 

вапна з використанням виробничої бази сільськогосподарських підприємств.   

Первинна переробка сільськогосподарської продукції може бути 

важливим джерелом формування додаткових грошових надходжень для 

сільськогосподарських підприємств. Це стосується виробництва борошна, 

макаронних виробів, олії, м’ясної, молочної та іншої продукції. Крім того, це 

дає можливість оптимально використовувати надлишки продукції, 
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виробленої не тільки в сільськогосподарських підприємствах, а й особистих 

селянських господарствах.  

Підсобні промислові виробництва організовують на базі 

сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів господарювання, які є 

їх засновниками і функціонують як окрема складова виробничої системи. Їх 

діяльність регламентується чинним законодавством та статутними 

положеннями відповідних підприємницьких структур. Реалізація виробленої 

продукції відбувається за договорами з організаціями торгівлі, а також через 

власну торгову мережу. Підсобні виробництва поділяються за типом 

виробничої структури підприємства та його розміром, способом 

обслуговування основних виробничих процесів, переробкою сировини або 

випуском промислової продукції.   

Найпоширенішими в досліджуваному регіоні є підприємства, які 

займаються обслуговуванням основних виробничих процесів, а саме: сервісні 

служби, цехи з приготування кормових сумішей та підприємства, які 

займаються первинною переробкою (олійниці, млини, консервні цехи та цехи 

з переробки м’ясо-молочної сировини).  Сфера послуг в сільській місцевості 

сприяє самозайнятості населення через розвиток інфраструктури сільської 

території, а саме – відкриття перукарень, кав’ярень, магазинів продовольчих 

та непродовольчих товарів, кредитних спілок, комунальних господарств та 

інших структур.  

Крім того, важливою складовою розвитку несільськогосподарської 

діяльності є народні промисли та ремесла, які пов’язані з популяризацією 

українського народного мистецтва. Найбільшого розповсюдження набуло 

пошиття вишиванок, художня вишивка, писанкарство, декоративний розпис, 

гончарство тощо.  Кожен з цих видів ремесел має свої характерні 

особливості, притаманні для кожного окремого регіону. Велике значення має 

розвиток сучасних художніх народних промислів, а саме: різьба по дереву, 

інкрустація, кераміка, килимарство, художнє випилювання, ткацтво, обробка 

металу, вироби зі шкіри. Їх розвиток не тільки вирішує економіко-соціальні 
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питання, а й має вагоме культурно-просвітницьке значення для формування 

свідомості нації.  

Важливим стратегічним напрямом диверсифікації діяльності та 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є 

розвиток агротуризму. Даний вид діяльності сприяє покращенню 

фінансового стану сільських жителів. Також дає поштовх до розвитку таких 

галузей, як торгівля, будівництво, транспортна логістики, інформаційні 

технології, сфера послуг. Крім того, розвиток агротуризму сприяє 

збереженню етнографічної самобутності та відродженню й розвитку 

традиційної культури України, місцевої архітектури, мистецтва, промислів – 

усього, що складає та утворює регіональний колорит, і що, разом із 

природно-рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для 

відпочиваючих.  

Агротуризм, за визначенням українських науковців і практиків, 

розуміється найчастіше як відпочинок в  сільській місцевості. Агрооселя – 

форма житла, призначена для рекреаційної діяльності при агротуризмі. 

Загалом це житлове приміщення, яке розташоване в сільській місцевості і 

містить декілька кімнат, пристосованих для проживання туристів, і є 

приватною власністю організатора агротуризма. Крім цього, власник 

агрооселі, як правило, ще займається особистим селянським господарством 

та іншими видами діяльності. 

Формуючи стратегію розвитку агротуризму доцільно визначити 

масштаби діяльності. Реалізація проекту можлива на рівні домогосподарств, 

фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств. За рівнем 

комфорту – індивідуальні (умови підвищеного комфорту, найвищі за рівнем 

цін), групові (умови середнього рівня комфорту і, відповідно, середньої 

цінової категорії), соціальні (умови проживання нижче середнього рівня, 

низькі ціни). Узагальнюючи існуючі положення розвитку сільського зеленого 

туризму [74, 149, 176] нами запропоновано стратегію розвитку агротуризму 

(табл. 3.11). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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Таблиця 3.11 

Стратегія розвитку агротуризму в Київській області 

Варіант 

А Б В Г Д 

Здача кімнат 

для туристів 

Пансіон в 

агрооселі 

Організація 

постійного 

відпочинку 

Прийом 

певних груп 

гостей 

Високорозвинуті 

послуги 

Х
ар

ак
тр

ер
и

ст
и

к
а 

З
а 

у
м

о
в
ам

и
 

Проживання 

харчуванням, 

немає 

орієнтації на 

цільові групи 

Спеціаль-

но 

обладнані 

кімнати 

для гостей, 

Традиційна 

агрооселя з 

широким 

асортиментом 

послуг, немає 

спеціалізації на 

групи 

відпочиваючих 

Спеціальні 

послуги для 

певних груп 

туристів 

Дуже якісні 

послуги. 

Відбувається 

пошук нових 

сегментів ринку 

 

З
а 

р
ів

н
ем

 д
о

х
о

д
у

 і
 

в
и

к
о

р
и

ст
ан

н
я
м

 

Прибуток 

невеликий і 

випадковий 

Досить  

високий 

прибуток 

 

Прибуток 

вкладається 

в 

подальший 

розвиток 

діяльності 

Прибуток  

протягом року 

приблизно 

однаковий 

З
а 

м
ас

ш
та

б
о
м

 

д
ія

л
ь
н

о
ст

і 
 

Домо-

господарства 

Фермерські 

госопдарства 

Сільськогосподарські 

підприємства 

З
а 

р
ів

н
ем

 

к
о
м

ф
о
р
ту

 

Соціальні 

Групові 

Індивідуальні 

 

Групові 

Соціальні 

Індивідуальні 

 

Індивідуальні 

Групові 

Соціальні 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

Перш ніж агрооселю буде створено, необхідно розробити план її 

розвитку, в якому має бути чітко визначено і відображено потреби туристів 

та зпрогнозовано потрібні їм послуги. Вважаємо, що власникам агроосель, 

які займаються вказаним видом туризмом, не завжди потрібно надавати 

пріоритет прямим продажам власних послуг і продукції та уникати 

посередництва. Звичайно прямі продажі мають ряд переваг, основною з яких 

є можливість зустрічі клієнта на порозі власної садиби, безпосередній 

контакт. Крім того, такий вид контакту дає можливість підвищити 

прибутковість через додатковий збут суміжних товарів та послуг та 

особистий контроль за процесом продажу. 
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На нашу думку залучення професійних тур операторів дасть змогу 

популяризувати агротуризм та збільшити туристичний потік, адже потенціал 

для цього є значним, зокрема природний ландшафт, історичні та архітектурні 

пам’ятки, традиції тощо. На території Київської області збереглися парково-

архітектурні ансамблі, один із яких розташований у Білій Церкві. Поруч 

розташовані Тростянецький та Уманські дендро-парки. Також туристам 

будуть цікавими Шевченківські місця, пов’язані з діяльністю відомого 

українського поета. Особливістю Київського регіону є велика кількість 

жителів та гостей Києва, які мають бажання та можливість відпочити. 

Наявність потенціалу, значна кількість історичних пам’яток, українські 

традиції мають сприяти розвитку агротуризму.   

Враховуючи сучасний стан та можливості подальшого розвитку 

агротуризму, нами спрогнозовано розвиток цієї сфери послуг на перспективу 

за умови збереження існуючих агросадиб та додаткового створення в решті 

районних центрів хоча б ще одного підприємства на базі 

сільськогосподарських підприємств.  

Таблиця 3.12 

 Розвиток агротуризму на базі сільськогосподарських підприємств 

Київської області 

Показник 2013 р. 2020 р. 
Індекс  2020 р. 

до 2013 р., +/- 

Кількість підприємств, од. 15 33 18 

Потреба в працівниках, чол./гос. 18 40 22 

Середня зайнятість, днів 186 186 Х 

Середня вартість проживання за добу, грн 250 250 Х 

Розрахунковий річний дохід, грн 697500 1534500 837000 

Джерело: розраховано автором на основі власних досліджень. 

 

За попередніми розрахунками створення агротуристичних господарств 

у всіх районах Київської області дозволить збільшити їх загальну кількість на 

18 одиниць. При цьому прогнозується додатке створення 22 робочих місць. 

Враховуючи середню занятість садиби та за умов середньодобової ціни 

відпочинку на одну особу на рівні 2013 р., середньорічних дохід для 

підприємств області складе понад 800 тис. грн. Враховуючи, що дані 
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розрахунки проведено на одного відпочиваючого та без урахування індексу 

інфляції можемо стверджувати про значно вищий рівень грошових 

надходжень. Розрахувати повністю прибутковість проекту досить складно, 

оскільки важко оцінити рівень витрат для реалізації проекту агросадиби. Це 

пояснюється тим, що невідомо, чи ця садиба буде побудована чи відновлена і 

яка сума витрат для цього потрібна. До того ж, як показує практика, вартість 

матеріалів і роботи дещо відрізняють залежно від району. 

В цілому оцінюючи перспективи розвитку агротуризму відмітимо, що 

даний вид діяльності є недостатньо розвиненим в Київській області проте є 

досить перспективним. Вважаємо, що реалізація диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств через розвиток агротуризму є доцільною, 

оскільки дозволяє отримати додатковий дохід і створити додаткові робочі 

місця.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. 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.  

2. Проектування 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 

збільшення під технічними та кормовими культурами. Важливою умовою є 
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незмінна частка тваринництва, що спричинено необхідністю подолання 

негативних процесів, що відбуваються в даній галузі. 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. 

3. На основі визначеного рівня конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств Київської області та розробленого 

проекту диверсифікації діяльності визначено рівень конкурентоспроможності 

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

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

коефіцієнт конкурентоспроможності досліджуваних підприємств. 

Результатом диверсифікації для ТОВ «АФ Яготинське» є створення 

багатогалузевої виробничої структури, а для ПСП «Колос» – розширення 

галузі тваринництва і збільшення кількості видів продукції. В цілому 

конкурентоспроможність зросте для ТОВ «АФ Яготинське» на 24,3 та 

2,6 пункти для ПСП «Колос».  

4. Обґрунтовано можливості реалзації 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. 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. 

5. Розроблено пропозиції щодо посилення ролі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у поглибленні диверсифікації шляхом надання 
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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 на базі функціонуючих 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням адміністративно-

територіальних особливостей Яготинського району (у Центральній, Східній, 

Західній, Північній та Південній частині району). Розраховано, що за умов 

реалізації даного проекту буде створено 40 робочих місць, а додатковий 

дохід становитиме понад 2 млн грн.  

6. Обґрунтовано перспективні напрями диверсифікації 

несільськогосподарської 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. 

Згідно проведеного прогнозу за умов розвитку агротуризму в Київській 

області, а саме – додатковому створенні 18 агросадиб буде 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. 

7. 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) 
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та екологічної (упровадження науково обґрунтованої системи сівозмін, 

використання органічних добрив, що зберігає родючість ґрунту) 

ефективності. 

 

Основні результати дослідження опубліковані у наукових працях 

автора: [144, 147]. 
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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 дієвим 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. 
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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 

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 сільгосппідприємств 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 
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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 відсутня 

галузь тваринництва). Рівень диверсифікації виробництва 

сільськогосподарських підприємств у 2013 р. становив 0,81, що на 2,5 % 

більше, ніж у 2011 р. й характеризує високий рівень диверсифікації. 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 
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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. 

7. Поглиблення диверсифікації можливо за рахунок активізації 

діяльності існуючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

їх формування 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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Додаток А 

 

 

 

 

Схема змішаної горизонтальної диверсифікації  

сільськогосподарського підприємства 

Сільськогосподарське підприємство 

 

Вид 

діяльності 1 

Вид 

діяльності 2 

Вид 

діяльності 3 

Вид 

діяльності 4 

Ринок А 

 

Ринок Б 

 

Ринок В 

 

Ринок Г 

 



190 

 

Додаток Б  

 

 

Структура грошових надходжень від реалізації основних видів продукції  

у сільськогосподарських підприємствах, млн грн 

Продукція 

Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 

У
к
р
аї

н
а 

О
б

л
ас

ть
 

У
к
р
аї

н
а 

О
б

л
ас

ть
 

У
к
р
аї

н
а 

О
б

л
ас

ть
 

У
к
р
аї

н
а 

О
б

л
ас

ть
 

У
к
р
аї

н
а 

О
б

л
ас

ть
 

Рослинництво, 

всього 43782,4 3103,1 54050,3 3453,0 71025,8 5035,8 93567,7 6859,1 89566,0 6088,6 

 в т.ч. зернові 

та зернобобові 24301,8 1938,0 25458,8 1978,5 37239,0 3074,7 49359,7 4323,4 46310,0 3506,2 

     з них: 

пшениця 11778,1 702,3 10742,1 616,6 15099,7 702,0 18627,2 1081,6 17309,5 843,3 

кукурудза  

на зерно 7189,2 901,1 8922,8 1032,2 16320,2 2094,6 23968,9 2879,0 23204,7 2392,1 

соняшник 8877,9 246,0 15011,2 411,9 16200,8 524,1 24465,2 832,8 20745,8 707,7 

соя х х 2674,3 254,9 3626,1 356,3 6265,1 678,7 6840,9 755,3 

ріпак х х 3464,2 65,6 4236,2 162,8 4635,4 335,8 6220,5 392,2 

цукровий 

буряк 1427,3 58,2 2451,6 138,2 3553,7 229,2 2746,6 175,8 1216,1 15,8 

Тваринництво, 

всього  15023,5 2565,8 19082,9 3210,0 22654,4 3703,1 25324,0 4289,0 27877,4 4139,6 

 в т.ч.  м’ясо 

ВРХ 1665,7 137,3 1719,3 114,6 2042,3 149,2 2062,6 152,3 1989,6 138,9 

м’ясо свинини 3487,9 440,1 3813,0 485,4 5079,0 659,1 5648,6 848,1 6357,2 877,0 

молоко 3291,7 353,3 5108,8 516,4 6142,1 602,7 6008,5 590,5 7877,5 124,9 

Разом, тис. 

грн 58805,9 5668,9 73133,3 6663,0 93680,2 8738,9 118892,0 11148,0 117443,6 10228,2 
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Додаток В  

 

 

Динаміка собівартості та цін реалізації на основні види продукції 

сільськогосподарських підприємств в середньому по Україні, грн/ц 

Вид 

продукції 

2 009р. 2 010р. 2 011р. 2 012р. 2 013р. 
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Пшениця 75,3 79,6 99,6 109,1 112,8 132,7 139,1 155,5 134,0 137,2 

Кукурудза 

на зерно 
71,7 87 95,7 124,2 97,7 135,4 127 152,1 118,6 120,4 

М’ясо 

свинини 
1254 1405,4 1323,7 1220,4 1417,6 1364,8 1562,6 1594,1 1549,7 1552,6 

Молоко 173,6 176 228,9 269,8 264,3 313,1 266,5 272,7 304,3 345,8 
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Додаток Г  

 

 

Анкета опитування  

для підприємств, що займаються агротуризмом 

«Напрями підвищення ефективності ведення  

агротуристичного бізнесу» 

(для опитування на регіональному рівні) 

 

Здобувач Перегуда Єлизавета Федорівна в межах теми дослідження: 

«Розвиток підприємництва в сільському господарстві та його ефективність» 

(номер державної реєстрації №0108U004908), що виконанується на кафедрі 

організації агробізнесу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України проводить дослідження стану та перспектив 

розвитку агротуризму в Київській області. 

В рамках цього дослідження передбачається проведення експертного 

опитування власників садиб агротуризму та їх клієнтів щодо ефективності 

ведення даного виду бізнесу та визначення ефективних напрямі його 

розвитку.  

За результатами проведеного дослідження Перегудою Є. Ф. буде 

підготовлено аналітичний звіт за темою «Розвиток підприємництва в 

сільському господарстві та його ефективність». Також висновки і 

рекомендації будуть викладені в дисертаційному дослідженні 

«Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств».  
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Додаток Г (Продовження) 

Запитання для власників  

 

1. Чи повністю зайнята садиба протягом року? 

а) до 25%; 

б) 26-50%;  

в) 51-75%; 

г) понад 76 % 

 

2. Ви є вітчизняним чи зарубіжним агротуристом? 

а) вітчизняним; 

б) зарубіжним. 

 

3. Якими видами виробничої діяльності Ви займаєтесь ? 

а) рослинництвом; 

б) тваринництвом; 

в) жодним. 

 

4. Яка кількість персоналу задіяна? 

а) 1 особа; 

б) 2 особи; 

в) більше 2 осіб. 

 

5. Чи окуповується витрати на розвиток агротуризму? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

 

6. Які на Вашу думку напрями агротуризму є персперктивні? 

а) виробничий; 

б) краса та здоров’я; 

в) розваги та свята; 

г) дитячий; 

д) рибальство; 

е) мисливство 
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Додаток Г (Продовження) 

Запитання для клієнтів  

 

1. Якій формі відпочинку Ви надаєте перевагу? 

а) активний; 

б) пасивний.  

 

2. Чи влаштовує Вас рівень сервісу агротуризму? 

а) повністю; 

б) частково. 

 

3. Ви є вітчизняним чи зарубіжним агротуристом? 

а) вітчизняним; 

б) зарубіжним. 

 

4. Ваш соціальний статус? 

а) керівник; 

б) спеціаліст; 

в) студент. 

 

5. Чи влаштовує Вас рівень витрати пов’язаним з агротуризмом? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

 

6. Чи бажаєте прийняти участь у виробничій діяльності 

господарства? 

а) так; 

б) ні 

 

7. Які на Вашу думку напрями агротуризму є персперктивні? 

а) виробничий; 

б) краса та здоров’я; 

в) розваги та свята; 

г) дитячий; 

д) рибальство; 

е) мисливство 

*** 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ! 
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Додаток Г (Продовження) 

Результати опитування власників агротурисничних підприємств 

Питання Варіанти відповіді Разом 

Чи повністю зайнята садиба  

протягом року? 

до 25% 0 

26-50% 4 

51-75% 6 

понад 76 % 5 

Хто є клієнтами? 
Українці 8 

Іноземці 7 

Якими видами виробничої діяльності 

Ви займаєтесь ? 

Рослинництво 2 

Твараринництво 12 

Жодним 3 

Яка кількість персоналу задіяна?  18 

Чи окуповуються витрати  

на розвиток агротуризму? 

Так 9 

Ні 2 

Частково 4 

Які, на Вашу думку, напрями агротуризму є 

персперктивні? 

Виробничий 55* 

Краса та здоровя 54 

Розваги та свята 46 

Дитячий 41 

Рибальство 66 

Мисливсто 53 

* Примітка: кількість балів 

Результати опитування клієнтів 

Питання Варіанти відповіді Разом 

Якій формі відпочинку  

Ви надаєте перевагу? 

активний  37 

пасивний 27 

Чи влаштовує Вас рівень  

сервісу агротуризму? 

повністю влаштовує 46 

частково 18 

Ви є вітчизняним чи  

зарубіжним агротуристом? 

вітчизнягим  48 

зарубіжним 16 

Ваш соціальний статус? 

керівник 19 

спеціаліст 42 

студент 3 

Чи влаштовує Вас рівень витрати  

повязаним з агротуризмом? 

повністю влаштовує 56 

частково 8 

Чи бажаєте прийняти участь  

у виробничій діяльності господарства? 

так 29 

ні 35 

Які, на Вашу думку, напрями агротуризму є 

персперктивні? 

Виробничий 51* 

Краса та здоровя 44 

Розваги та свята 50 

Дитячий 50 

Рибальство 67 

Мисливсто 54 

* Примітка: кількість балів 
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Додаток Г (Закінчення) 

 

Групування підприємств, що займаються  агротуризмом в Київській 

області за площею садиби та послугами, 2010–2013 рр. 

Плоша содиби 
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до 0,5 га 4 5 0,5 0,8 0,5 0,3 0,5 0,8 1,0 0,8 

 0,51 – 1,0 га 4 5 0,0 1,0 0,8 0,3 1,0 0,3 0,5 0,8 

1,01 – 1,5 га 3 5 0,0 1,0 0,7 1,0 0,3 0,7 1,0 0,3 

1,51  – 2,0 га 2 6 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 

2,1 га і більше 2 8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 

Всього 15 5 0,3 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,9 0,7 

Джерело: розраховано автором за даними [74] 
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Додаток Д 

 

Ресурсне забезпечення сільськогосподарських 

підприємств, 2013 р. 

Показник Україна 
Київська 

область 

Яготинський 

район 

Середній розмір підприємства 2020,2 1939,0 1445,4 

Кількість працюючих на 100 га с.-г. угідь 2,6 3,7 3,3 

Інвестиції на 100 га, грн 1031,6 1430,3 482,6 

Валова продукція на 100 га с.-г. угідь 611,0905 1015,3 936,7433 

Прибуток на 1 га 1091,6 1697,7 1601,2 

Потужність енергетичних засобів, тис. кВт 213,0 255,0 249,6 
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Додаток Е  

Рівень диверсифікації виробництва рослинницької продукції 

сільськогосподарських підприємств Київської області 

Район  2 011р. 2 012р. 2 013р. 

2013 р. до 

2011 р., % 

По області  0,6169 0,6144 0,645 104,6 

Райони         

Баришівський 0,5019 0,5187 0,638 127,2 

Білоцерківський 0,5524 0,5256 0,616 111,6 

Богуславський 0,5072 0,5151 0,513 101,1 

Бориспільський 0,5728 0,531 0,660 115,2 

Бородянський 0,6197 0,4465 0,661 106,6 

Броварський 0,6125 0,5352 0,543 88,6 

Васильківський 0,4991 0,5399 0,595 119,2 

Вишгородський 0,5578 0,5521 0,703 126,1 

Володарський 0,5368 0,5136 0,606 113,0 

Згурівський 0,4342 0,4534 0,588 135,4 

Іванківський 0,2542 0,2828 0,279 109,8 

Кагарлицький 0,5005 0,5011 0,623 124,5 

К.-Святошинський 0,4444 0,5686 0,558 125,5 

Макарівський 0,4944 0,3963 0,626 126,7 

Миронівський 0,4871 0,5123 0,602 123,5 

Обухівський 0,538 0,5254 0,605 112,5 

П.-Хмельницький 0,4401 0,5076 0,522 118,6 

Поліський 0,0574 0,1479 0,344 599,9 

Рокитнянський 0,5117 0,5309 0,554 108,2 

Сквирський 0,5188 0,5101 0,586 112,9 

Ставищенський 0,5336 0,5178 0,627 117,4 

Таращанський 0,5086 0,5056 0,617 121,3 

Тетіївський 0,5243 0,5033 0,618 117,8 

Фастівський 0,3033 0,3228 0,391 129,0 

Яготинський 0,4171 0,4114 0,470 112,7 
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Додаток Е (Закінчення) 

Рівень диверсифікації виробництва тваринницької продукції 

сільськогосподарських підприємств Київської області 

Район  2 011р. 2 012р. 2 013р. 

2013 р. у % 

до 2011 р. 

По області  0,5564 0,6404 0,5753 103,4 

райони         

Баришівський 0,3148 0,4122 0,379 120,3 

Білоцерківський 0,534 0,4746 0,494 92,5 

Богуславський 0,3865 0,3312 0,399 103,1 

Бориспільський 0,5878 0,5944 0,629 107,0 

Бородянський 0,4665 0,3989 0,455 97,5 

Броварський 0,5124 0,5137 0,498 97,1 

Васильківський 0,3752 0,2884 0,324 86,4 

Вишгородський 0,4793 0,4923 0,450 93,9 

Володарський 0,0337 0,1407 0,160 475,5 

Згурівський 0,4527 0,4177 0,460 101,7 

Іванківський 0,3359 0,4632 0,359 106,8 

Кагарлицький 0,3393 0,3262 0,308 90,8 

К.-Святошинський 0,4686 0,4565 0,471 100,5 

Макарівський 0,2899 0,2686 0,301 103,8 

Миронівський 0,4866 0,4937 0,441 90,5 

Обухівський 0,4561 0,483 0,479 105,1 

П.-Хмельницький 0,5746 0,552 0,526 91,5 

Поліський 0,540 0,5731 0,565 104,6 

Рокитнянський 0,630 0,6548 0,623 98,9 

Сквирський 0,5986 0,5906 0,579 96,7 

Ставищенський 0,3502 0,4961 0,378 107,8 

Таращанський 0,5245 0,4155 0,480 91,4 

Тетіївський 0,4611 0,4216 0,461 100,1 

Фастівський 0,4834 0,4198 0,468 96,8 

Яготинський 0,5161 0,1869 0,381 73,8 
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Додаток Ж 

 

 Посівна площа та поголів’я базових сільськогосподарських  

підприємств на перспективу 

Показник 
ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013  р. % 2020 р. % 2013  р. % 2020 р. % 

Посівна площа,га. 1321 100,0 1189 100,0 1804 67,5 2000 70,9 

Зернові культури, 

всього 885 67,0 757 63,7 1804 67,5 1563 55,4 

В т.ч. : озима 

пшениця 397 30,1 298 22,3 774 29,0 618 21,9 

жито  - - - - 382 14,3 182 6,4 

яра пшениця 113 - 138 14,1 - - 191 6,8 

ячмінь 179 13,6 - - 386 14,4 192 6,8 

просо - - - - - - - - 

гречка - - 85 7,1 - - 85 3,0 

кукурудза на зерно 196 14,8 236 17,7 262 9,8 295 10,5 

Соняшник 323 24,5 121 9,3 - - 120 4,3 

Соя 113 8,6 114 8,3 - - 215 7,6 

Ріпак - - 92 7,8 - - 102 3,6 

Цукровий буряк - - 105 9,9 - - - - 

Корови - х 150 0,0 225 10,3 400 8,7 

Молодняк великої 

рогатої худоби - х 230 0,0 326 11,0 580 10,5 

Свині - х 500 0,0 862 11,2 1500 9,9 
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  Додаток З  

 

 Урожайність (продуктивність) базових сільськогосподарських  

підприємств на перспективу 

Показник 
ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

2013 р. 2020 р. 2013 р. 2020 р. 

Зернові культури, всього  

у т.ч. : озима пшениця 5,6 25,6 21,8 31,8 

            жито  - - 21,4 23,7 

            яра пшениця 11,1 22,6 - 26,6 

            ячмінь 16,2 36,2 6,0 26,0 

            гречка - 16,6 - 19,5 

            кукурудза на зерно 71,3 82,2 42,2 42,2 

Соняшник 11,2 23,5 - 22,0 

Соя 14,3 22,2 - 21,0 

Ріпак - 21,4 - 18,6 

Цукровий буряк - 450,0 - 450,0 

Корови - 6250,0 2882,2 5505,0 

Молодняк великої рогатої худоби - 830,0 447,1 675,1 

Свині - 800,0 733,2 887,1 
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  Додаток И  

 

Ефективність реалізації 1 ц продукції базових 

сільськогосподарських підприємств, 2013 р. 

Вид проукції 

ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

Ціна,  
грн 

Собівартість, 
грн 

Ціна,  
грн 

Собівартість,  
грн 

Рослинництво 
Зернові культури, всього         
в т.ч. : озима пшениця 114 85 115,4 107,4 
            жито  133,4 85,3 83,5 95,1 
            яра пшениця 157 106,2 117,0 105,5 
            ячмінь 0 0 126,3 102,9 
            просо 266,7 86,7 274,7 86,8 
            гречка 696,4 550 717,3 557,1 
           кукурудза на зерно 122 85,9 113,1 85,8 
Соняшник 333,8 260,9 х х 
Соя 252,6 198 х х 
Ріпак х х х х 
Цукровий буряк х х х х 

Тваринництво  
Молоко х х 302,8 253,5 
ВРХ х х 903,3 1385,1 
Свині х х 1267,9 1451,6 

 

 Ефективність реалізації 1 ц продукції базових сільськогосподарських 

підприємств на перспективу, 2020 р. 

Вид продукції 
ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 

Ціна,  
грн 

Собівартість, 
грн 

Ціна,  
грн 

Собівартість,  
грн 

Рослинництво 
Зернові культури, всього         
В т.ч. : озима пшениця 183,1 131,9 183,1 132,1 
            жито  х х 139,5 116,9 
            яра пшениця 163,2 121,1 163,7 129,7 
            ячмінь 150,0 104,2 176,8 126,6 
            просо 281,8 110,9 384,6 106,8 
            гречка 359,7 126,0 1004,2 685,2 
            кукурудза на зерно 190,6 124,0 158,3 105,6 
            горох х х 115,4 91,5 

            овес 183,3 153,3 127,1 118,0 

Соняшник 263,5 135,9 263,5 200,6 
Соя 232,9 205,0 366,3 258,4 

Ріпак 535,9 332,0 594,1 348,1 
Цукровий буряк 39,7 38,0 39,7 35,9 

Тваринництво, тис. грн 
Корови 352,7 295,1 477,6 311,8 
Молодняк великої рогатої 
худоби 1699,2 1699,3 1705,7 1703,7 

Свині 1950,9 1458,7 1901,9 1785,5 
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Додаток К  

Розрахунок потреби інвестицій для реалізації проекту  

диверсифікованого виробництва 

Показник 

ТОВ «АФ Яготинське» ПСП «Колос» 
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ти
ч
н

о
 2

0
1

3
  

р
. 

П
р

о
гн

о
з 

2
0

2
0

 р
. 

З
б

іл
ьш

ен
н

я
 (

З
м

ен
ш

ен
н

я)
 

п
л
о

щ
і 

(п
о

го
л
ів

я
) 

В
и

тр
ат

и
 н

а 
1

 г
а/

го
л
, 

гр
н

 

П
о

р
те

б
а 

в
 і

н
в
ес

ти
ц

ія
х

 

аб
о

 е
к
о

н
о

м
ія

 в
и

тр
ат

, 
гр

н
 

Івестиції в 

рослинництво, 

тис.грн х х х х 279,0 х х х х 196,4 

Площа під 

зернові 

культури, в т.ч.: 978 750 х х х 2142 1414 -728 х х 

озима пшениця 410 278 -132 3380,2 -446,2 836 618 -218 4205,4 -916,8 

жито  - - - - - 432 190 -242 2771,5 -670,7 

яра пшениця 125 102 -23 2734,7 -62,9 - 100 100 3450,3 345,0 

ячмінь 188 59 -129 4464,2 -575,9 421 192 -229 3295,6 -754,7 

гречка - 75 75 2091,6 156,9 - 52 52 13360,8 694,8 

 кукурудза на 

зерно 255 236 -19 10191,5 -193,6 453 262 -191 4451,8 -850,3 

Соняшник 355 121 -234 3193,0 -747,2 - 120 120 4413,5 529,6 

Соя 123 113 -10 4551,0 -45,5 - 216 216 5425,9 1172,0 

Ріпак - 56 56 7104,8 397,9 - 100 100 6474,5 647,4 

Цукровий буряк - 105 105 17100,0 1795,5 - - - - - 

Івестиції в 

тваринництво, 

тис.грн х х х х 23477,1 х х х х 16017,4 

Поголів"я корів - 150 150 43443,8 6516,6 225 400 175 17167,3 3004,3 

Молодняк 

великої рогатої 

худоби - 230 230 22449,3 5163,3 327 580 253 11502,2 2907,2 

Свині - 500 500 23594,4 11797,2 862 1500 638 15840,0 10105,9 

Всього, тис. грн х х х х 23756,1 х х х х х 

Окупність 

інвестицій х х х х 5,8 х х х х 1,6 
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                                                                                                                                   Додаток Л  

Фрагмент матриці оптимізації виробничої діяльності ТОВ «АФ Яготинське» на перспективу 

№   

Пшениця  Кукурудза на зерно 

п
л
о

щ
а 

п
о

сі
в
у

, 
га

 

Величина зміни 

урожаю, т/га 

В
ал

о
в
и

й
 з

б
ір

 п
р

о
д

у
к
ц

ії
, 

т
 Розпреділення продукції за 

видами використання,т 

п
л
о

щ
а 

п
о

сі
в
у

, 
га

 

Величина зміни 

урожаю, т/га 

В
ал

о
в
и

й
 з

б
ір

 п
р

о
д

у
к
ц

ії
, 

т
 Розпреділення продукції за 

видами використання,т 

п
р

и
р

о
ст

.,
 т

 д
о

б
р

и
в
а
 

п
р

и
р

о
ст

.,
 т

 

Т
ех

н
о

л
о

гі
я
 

то
в
ар

н
а,

 т
 

н
ас

ін
н

я
,т

 

к
о

р
м

, 
т 

р
еа

л
із

ац
ія

 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

, 
т
 

п
р

и
р

о
ст

.,
 т

 д
о

б
р

и
в
а
 

п
р

и
р

о
ст

.,
 т

 

Т
ех

н
о

л
о

гі
я
 

то
в
ар

н
а,

 т
 

н
ас

ін
н

я
,т

 

к
о

р
м

, 
т 

р
еа

л
із

ац
ія

 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

, 
т
 

   x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 
 Обмеження 397 277,9 79,4 1390 1000 103 0 19,5 196 294 137,2 1888 100 5,1 0 19,5 
 х (ікси) 278 194,6 55,6 712,37 526,576 55,6 110 20 236 354 165,2 1939,9 1793 0 127 20 

0 
Валовий дохід, тис. 
грн. 0 0 0 364,6 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0,3892 0 0 0 

1 Рілля, га 1               1               

2  Площа зернових, га 1               1               

3 
Основні фонди, 
тис.грн  0,42 0,42 0,38           0,38 0,38 0,35           

4 
Грошово 
матеріальні, тис.грн 2,1 0,527 0,505           2,8 0,3691 0,324           

5 
Техніка, тис.га 
ум.оранки 0,007 0,007 1,11           0,011 0,0112 3,4           

6 
Мінеральні добрива, 
ц.д.р./га 0,098 5,3             0,289 4,7           

  

7 
Трудові ресурси, 
тис. люд.-год. 0,031 0,027 0,025           0,049 0,0305 0,03052           

8 
Вартість валової 
продукції, тис. грн.       0,45               0,36         

9 

Вартість товарної 
продукції, тис. 
грн/т.         0,9     0,57         0,801     0,4118 

10 
Витрати на товарну 
продукцію, тис.грн.         0,57     0,57         0,4118     0,4118 

11 
 Вихід продукції, 
пшиниці , т  3,7 1 1 -1                         

12 
Розприділення 
продукції, т       1 -1 -1 -1 -1               

  

1

2
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2
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0
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Продовження Додатку Л  
ВРХ Корови  Свині    

Т
и

п
 о

б
м

еж
е
н

ь
 

  

Ін
те

н
с
и

в
н

іс
ть

 р
о

зв
и

тк
у

 м
о

л
о

д
н

я
к
 В

Р
Х

 
(с

тр
у

к
ту

р
н

и
х

 г
о

л
ів

) 

Величина 
зміни 

продукти
вності, 
т/гол  

В
ал

о
в
и

й
 в

и
х

ід
 п

р
о

д
у

к
ц

ії
, 

т
 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

о
тр

еб
а 

в
 к

о
р

м
ах

, 
т.

к
о

р
м

.о
д

. 

Розпреділенн
я продукції 
за видами 

використанн
я, т 

С
тр

у
к
ту

р
н

и
х

 г
о

л
ів

 

Величина 
зміни 

продуктивнос
ті, т/гол  

В
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о
в
и

й
 в

и
х

ід
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р
о

д
у

к
ц

ії
, 

т
 

З
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ь
н

а 
п

о
тр

еб
а 

в
 к

о
р

м
ах

, 
т.

к
о

р
м

.о
д

. 

Розпреділення 
продукції за 

видами 
використання,т 

С
тр

у
к
ту

р
н

и
х

 г
о

л
ів

 

Величина 
зміни 

продуктивнос
ті, т/гол  

В
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о
в
и

й
 в

и
х

ід
 п

р
о

д
у

к
ц

ії
, 

т
 

З
аг
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ь
н

а 
п

о
тр
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а 

в
 к

о
р

м
ах

, 
т.

к
о

р
м

.о
д

. 

Розпреділен
ня 

продукції за 
видами 

використан
ня,т 

С
у

м
а 

д
о
д

ат
к
ів

 

О
б

ся
г 

о
б

м
еж

е
н

ь
 

п
р

и
р

іс
т,

 т
 

Р
еа

л
із

а
ц

ія
 

Г
о

сп
о

д
ар

сь
к
і 

п
о

тр
еб

и
 

п
р

и
р

іс
т 

(м
о

л
о

к
о

) 

Р
еа

л
із

а
ц

ія
 

Г
о

сп
о

д
ар

сь
к
і 

п
о

тр
еб

и
 

Н
а 

к
о

р
м

 т
в
ар

и
н

ам
 

п
р

и
р

іс
т Р
еа

л
із

а
ц

ія
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

 

x69 x70 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

230 264,1 
161
0,3 

79
4,5
8 1279 71,379 150 1711,2 

3855
1 0 

3205
1 

1711,
3 

4789,
2 500 506,7 

743,1
6 

8174,
6 229,8 7,26 0 

    

0 0 0 0 -5,77 -6,2 0 0 0 0 0,06 -0,07 0 0 0 0 0 -3 -3 5473,1 ≥ 0 

                                      1145 ≤ 1321 

                                      750 ≤ 885 

0,57 0,16         0,194 0,159           0,12 0,0855         897,07 ≤ 
22293,

6 

6,05 1,67         1,29 0,347           1,33 0,95         1215,0 ≤ 
108968

,1 

1,3 1,3         1,3 1,3           1,3 1,3         1465,8 ≤ 
17694,

5 

                          0 0         17605,1 ≤ 
66327,

5 

0,687 0,687         0,13 0,132           
0,52

4 0,687         141,52 ≤ 472, 

    
6,6
47           1,04             10,04       5835,1 ≥ 0 

        7,43 7         1,11 0,98 1,05         6,5 6,5 3491,8 ≥ 0 

        13,2 13,2         1,05 1,05 1,05         9,5 9,5 3521,7 ≥ 0 

                                      28,32 ≥ 0 
                                      0 ≥ 0 
                                      -185,56 ≤ 0 
                                      9,204 ≥ 0 

                                      3,55E ≥ 0 

1

2
0
3
 

1

2
0
2
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Додаток М  

 

 

Види діяльності сільськогосподарських підприємств Київської області 

РАЙОН № НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА ВИДИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Б
О

Р
О

Д
Я

Н
С

Ь
К

И
Й

 

1 ТОВ "АГРОКОНТРАСТ" Вирощування зернових та технічних культур 

2 ПСП "КОЛОС" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур 

(крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур 

Вид діяльності: вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів 

Вид діяльності: розведення великої рогатої 

худоби молочних порід 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у 

рослинництві 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у 

тваринництві 

3 

ТОВ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ 

КОРОГОД-АГРО" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур 

(крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у 

рослинництві 

Вид діяльності: оптова торгівля хімічними 

продуктами 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, 

необробленим тютюном, насінням і кормами для 

тварин 

4 

ТОВ "СЕРВІС-ЦЕНТР 

"КАРТОПЛЯРСТВО" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур 

(крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур 

Вид діяльності: вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів 

Вид діяльності: вирощування прядивних культур 

Вид діяльності: вирощування інших однорічних і 

дворічних культур 

Вид діяльності: роздрібна торгівля фруктами й 

овочами в спеціалізованих магазинах 

5 СВК ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА Вирощування зернових 

6 ТОВ "ВЕКТОР" Змішане сільське господарство 

7 ТОВ "КОТОМА" Змішане сільське господарство 

8 
ТОВ "ЗДВИЖ-ПЛЮС" 

Вид діяльності: вирощування зернових та 

технічних культур 

9 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 

ФІРМА "АГРОПРОДРЕСУРСИ" 

Овочвництво та садівництво 

10 
ТОВ "АГРОКОНТРАСТ" 

Вид діяльності: вирощування зернових та 

технічних культур 

11 
ТОВ "БОРАГРО-ТРЕЙД" 

Вид діяльності: вирощування зернових та 

технічних культур 
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Продовження Додатку М 
В

А
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Ь
К
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С

Ь
К

И
Й

 

12 СГ ПП АГРОФІРМА 

"КОНКОРД-АГРО" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

13 
ПП АГРОФІРМА 

"КАШТАН" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 

Вид діяльності: оптова торгівля цукром, шоколадом і 

кондитерськими виробами 

Вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт 

14 
ТОВ "ГАРАНТ-1" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

15 
ПП "ПРОГРЕС - ТВВ" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

16 
СТОВ "ГРЕБІНКІВСЬКЕ" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

17 
ТОВ "АСТРА АГРО" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

18 ТОВ "ІМ. 

Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" 

Вирощування зернових культур 

19 
ТОВ "ПРОДАГРОЗБУТ" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

20 ТОВ "ХЛIБОРОБ" Вирощування зернових культур 

21 
ТОВ "СТУГВАС-АВТО" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

22 ТОВ "САВХОЗ" 

Розведення свійської птиці 

Вид діяльності: розведення свиней 

Вид діяльності: розведення овець і кіз 

Вид діяльності: вирощування інших однорічних і 

дворічних культур 

Вид діяльності: вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів 

23 СВК ПИНЧУКИ Змішане сільське господарство 

24 ПАТ "АГРОПРОГРЕС" Вирощування зернових культур 

25 
ТОВ "АГРОФІРМА 

КОРНАЦЬКИХ" 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: вирощування ягід, горіхів, інших 

плодових дерев і чагарників 

Вид діяльності: вирощування інших багаторічних 

культур 

Вид діяльності: розведення великої рогатої худоби 

молочних порід 

Вид діяльності: розведення коней та інших тварин 

родини конячих 
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Продовження Додатку М 

 

  Вид діяльності: розведення овець і кіз 

26 ТОВ "МАРУНА НЬЮ" Розведення свиней 

27 ТОВ "ПОГРЕБИ АГРО" 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: надання в оренду 

сільськогосподарських машин і устатковання 

Вид діяльності: надання в оренду вантажних 

автомобілів 

Вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт 

Вид діяльності: роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

іншими товарами 

Вид діяльності: інші види роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах 

28 ТОВ АГРАРНО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ПОЛЯНА" 

Вид діяльності: вирощування зернових та технічних 

культур 

29 ТОВ "ПОСТУП" Вирощування зернових культур 

30 ТОВ ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

"ІНТЕР-СОЮЗ" 

Вирощування зернових та технічних культур 

31 ПСП ІМ. ШЕВЧЕНКА Змішане сільське господарство 

32 ТОВ  "АГРО-СМТ " Вирощування зернових та технічних культур 

Я
Г

О
Т

И
Н

С
Ь

К
И

Й
 

33 ТОВ «Причиське» Вирощування зернових та технічних культур 

34 ТОВ "ЯГОТИН-АГРО" Вирощування зернових та технічних культур 

35 ТОВ "ГОДУНІВСЬКЕ" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: надання в оренду 

сільськогосподарських машин і устатковання 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 

Вид діяльності: виробництво цукру 

Вид діяльності: виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної промисловості 

Вид діяльності: виробництво олії та тваринних жирів 

36 ТОВ АГРІСТЕЙТ 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів 

Вид діяльності: розведення іншої великої рогатої 

худоби та буйволів 

Вид діяльності: змішане сільське господарство 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 

Вид діяльності: роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами 
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Продовження Додатку М 

 

37 ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" Вирощування зернових та технічних культур 

38 ДП "КИЇВСЬКА РУСЬ" Вирощування зернових культур 

39 ТОВ "СВІТАНОК" Вирощування зернових культур 

40 СГ ТОВ "ЖОРАВСЬКЕ" Вирощування зернових та технічних культур 

41 
ТОВ "АГРОФІРМА 

ЯГОТИНСЬКА" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: оптова торгівля молочними 

продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 

Вид діяльності: оптова торгівля м’ясом і м’ясними 

продуктами 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 

Вид діяльності: розведення свиней 

Вид діяльності: розведення великої рогатої худоби 

молочних порід 

42 ПП "БЕРЕЗІВСЬКЕ-58" Вирощування зернових та технічних культур 

43 ТОВ " НИВА УКРАЇНИ" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: розведення великої рогатої худоби 

молочних порід 

Вид діяльності: розведення свиней 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 

Вид діяльності: роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

харчовими продуктами, напоями та тютюновими 

виробами 

44 ПП Рокіан сервіс Вирощування зернових культур 

45 ТОВ ФІРМА "УРОЖАЙ" Вирощування зернових культур 

46 ДП БОГДАНІВСЬКЕ Змішане сільське господарство 

47 ДП ЛАН Змішане сільське господарство 

48 ВАТ РАТС Вирощування зернових та технічних культур 

49 ПП Агротех Вирощування зернових культур 

50 ДП "КОЛОС"  

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами 

Вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт 

Вид діяльності: виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної промисловості 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 

51 ПСП Ярина Вирощування зернових культур 
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Продовження Додатку М 

 52 ТОВ ім. А. Г. Кравченка 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: розведення великої рогатої худоби 

молочних порід 

Вид діяльності: розведення свиней 

 

52  
Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 
Вид діяльності: виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної промисловості 

53 ТОВ "ДЕМЕТРА" Вирощування зернових та технічних культур 

54 ТОВ "НОВА УКРАЇНА" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 

Вид діяльності: виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної промисловості 
Вид діяльності: розведення великої рогатої худоби 
молочних порід 

Вид діяльності: прісноводне рибництво (аквакультура) 
Вид діяльності: розведення свиней 

55 

ДП "ДОСЛІДНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

ПАНФИЛЬСЬКОЇ 

ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

НАУКОВОГО ЦЕНТРУ " 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у тваринництві 
Вид діяльності: розведення свиней 
Вид діяльності: роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними 
продуктами в спеціалізованих магазинах 

Вид діяльності: лісопильне та стругальне виробництво 

Вид діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві 

56 ТОВ "СОТНИКIВСЬКЕ" Вирощування зернових культур 

57 ТОВ "ДРУЖБА" Вирощування зернових культур 

58 ПАТ "ЯГОТИНСЬКЕ" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних культур 
Вид діяльності: оптова торгівля молочними 
продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 
Вид діяльності: оптова торгівля м’ясом і м’ясними 
продуктами 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 

Вид діяльності: розведення свиней 

Вид діяльності: розведення великої рогатої худоби 

молочних порід 

59 ТОВ  "КВІНТ ЛТД" 

Вид діяльності: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур 

Вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 

Вид діяльності: виробництво макаронних виробів та 

подібних борошняних виробів 

Вид діяльності: виробництво готових кормів для 

тварин, що утримуються на фермах 

Вид діяльності: виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної промисловості 

Вид діяльності: виробництво олії та тваринних жирів 

60 ТОВ Яготинська ПТФ Змішане сільське господарство 
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Додаток Н 

  

Потреба в основних засобах та персоналі для створення  

обслуговуючих кооперативів 

Показники 
Технічні засоби та персонал 

Трактор Плуг Сівалка Комбайн Причеп Персонал 

Марка 

Беларус 

82.1  

ПНВ-

3,35 Вега 8  

John 

Deere 

950  

2ПТС-

6 

Тракторист/

Комбайнер 

Потреба 1  шт. 1  шт. 1  шт. 1  шт. 1  шт. 2 осіб 

Норма виробітку  

за зміну х 11,2 га 
1
 11,4 га 

1
  17,1 га 

1
 

840 т. 

км 
2
 Х 

Потенційне 

навантаження 

агрегату за рік 
1300 ет. 

га 
1
 

1000 ум. 

га  
3
 1500 га 

3
 750 га 

1
 586 т. 

4 
 Х 

Зантрати праці, 

люд.год. на 100 га х 62,5 79,8 119,7 х Х 

Інвестиції та 

заробітна плата 126933,3 4746,7 112000,0 128000,0 173,3 3000 
5
 

Вартість надання 

послуг, грн х х х Х х Х 

  - для учасників 

кооперативу х 100 115 270 7,1 Х 

  - для інших 

субєктів 

господарювання х 140 200 350 9,8 х 

1 - нормативне значення 

2 - у розрахунку на 20 км відстані 

3 - у розрахунку до потреб кооперативу 

4 - у розрахунку до потреб особистих господарств району  

5 - середньмісячна зарплата  
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Довідки про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження 
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