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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільш гострою проблемою національної еконо�

міки на сьогодні залишається подолання економічної
кризи. Під впливом негативних світових тенденцій, які
на даний час склалися у світовій економіці, в тяжкому
фінансовому стані опинилися провідні галузі вітчизня�
ної економіки, зокрема сільськогосподарського вироб�
ництва.

У складній економічній ситуації особливого значен�
ня набувають питання, що стосуються покращення
ефективності виробництва, досягнення високих еконо�
мічних показників при найбільш раціональному викори�
станні ресурсів, поліпшення інвестиційної привабливості
та підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Для вирішення цих завдань необхідно здійснити комп�
лексне організаційно�економічне забезпечення діяль�
ності підприємств.
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Кластеризація як інноваційний інструмент диверсифікації організаційно�економічного ме�

ханізму діяльності сільськогосподарських підприємств.

The article deals with issues of diversity. The issue investigated of clustering as an innovative

instrument of diversification in agricultural enterprises.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання систем диверсифікації розкрили у своїх
наукових дослідженнях такі вчені, як В.Г. Андрійчук,
В.Х. Брус, Н.В. Бутенко, В.М. Дереза, М.Д. Корінько,
О.О. Лемішко, Н.Г. Маслак, В.М. Миньковська, С.М. Под�
рєза, С.М. Попова, І.І. Румик, Д.І. Шеленко, В.В. Юрчи�
шин та ін. Але більшість із них розглядають процеси ди�
версифікації в різних галузях економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження даного питання є кластериза�

ція як інструмент диверсифікації організаційно�еконо�
мічного механізму діяльності сільськогосподарських
підприємств

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основі організаційно�економічного

механізму забезпечення діяльності та
розвитку конкурентоспроможності
підприємств має лежати стратегія дивер�
сифікації, як сукупність (набір, комплекс,
система) заходів, спрямованих на поси�
лення (стимулювання) ключових компе�
тенцій, розвиток конкурентоспроможних
виробництв, динамічних можливостей і
нейтралізацію недоліків діяльності.

Існуючі недосконалі форми організа�
ційно�економічного забезпечення діяль�
ності вітчизняних підприємств необхідно
вдосконалювати та розвивати на засадах
інтеграції і диверсифікації (виробничої,
галузевої та функціональної).

Власне, відпрацювання механізмів
інтеграції та диверсифікації капіталів
(особливо промислового і фінансового)
знаходить своє втілення та реалізацію у
створенні кластерів.

Для того, щоб обгрунтовано визначи�
ти перспективи функціонування та розвит�
ку підприємства, необхідно комплексно
оцінити його стратегічну позицію. Страте�
гічна позиція передбачає визначення стра�
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Таблиця 1. Мотиваційна складова механізму
диверсифікації агросервісних підприємств

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО�
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
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тегічних можливостей підприємства, що зу�
мовлюються наявними ресурсами, які роз�
глядаються в контексті впливу сильних та
слабких сторін підприємства на його кон�
курентоспроможність, оскільки наявні пе�
реваги підприємства за умови їх унікаль�
ності становлять його ключові компетенції,
що можуть стати основою успішного стра�
тегічного розвитку підприємства. Водночас
стратегічні можливості мають потенційний
характер і завжди передбачають багатова�
ріантність реалізації. Системоутворюваль�
ною складовою механізму диверсифікації
діяльності представляються мотиви та цілі освоєння аг�
росервісними підприємствами нових напрямів діяльності.

За результатами соціологічного дослідження вста�
новлено, що найбільш актуальною мотивацією
сільськогосподарських підприємств щодо розширен�
ня власної діяльності є прагнення забезпечити ринко�
ву стійкість підприємству (31,1 % респондентів),
мінімізувати витрати (28,2 %), 24,3 % опитаних вбача�
ють за доцільне за рахунок диверсифікації скориста�
тися привабливою кон'юнктурою ринку й найменше
респондентів (16,4 %) вважають, що можливості для
зростання на традиційних для обслуговуючого
підприємств ринках вичерпано.

Отже, диверсифікаційна стратегія здатна забезпечи�
ти як мінімальний економічно обгрунтований рівень роз�
витку підприємства, необхідний для його актуальності на
ринку, так і ринкову стійкість та збільшення підприєм�
ством частки ринку (табл. 1). Обгрунтування конкретно�
го напряму диверсифікації діяльності передбачає засто�
сування адекватного інструментарію реалізації стратегі�
чної альтернативи, а саме: способу здійснення розширен�
ня діяльності, формування ресурсного забезпечення про�
цесу диверсифікації, добору оптимальної організаційної
структури багатопрофільного підприємства.

Диверсифікацію діяльності сільськогосподарских
підприємств може бути здійснено декількома способа�
ми, при цьому специфічним способом диверсифікації
для цієї групи підприємств вбачається формування кла�
стера з огляду на потенційні можливості розширення
діяльності вздовж кластерних ліній (табл. 2).

Важливою функцією організаційної структури будь�
якого типу сільськогосподарського підприємства, що
приймає рішення про вихід до нових сфер діяльності, є
відстеження та контроль результативності імплементації
стратегії диверсифікації та адекватності застосованих
маркетингових інструментів цілям розширення діяльності
підприємства. Заключним елементом механізму дивер�
сифікації вбачається контролінг. На основі результатів
контролінгу за потреби приймається рішення про коре�
гування елементів механізму диверсифікації з метою при�
ведення їх у відповідність поставленим цілям розширен�
ня діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, диверсифікація як дієва стратегічна орієнтація

сільськогосподарських підприємств на різних стадіях їх
життєвого циклу, яка орієнтована, насамперед, на забез�
печення ринкової стійкості підприємств, реалізується на
основі організаційно�економічного механізму, що перед�

бачає ідентифікацію стратегічної позиції підприємства,
стратегічних альтернатив його диверсифікації, а також
обгрунтування комплексу ефективних засобів імплемен�
тації стратегії розширення. Складність та багатоварі�
антність реалізації механізму диверсифікації підприємств
зумовлює необхідність розробки методичних засад об�
грунтування вибору оптимального варіанта кожної скла�
дової механізму, зокрема стратегічної позиції, стратегіч�
ної альтернативи та реалізації стратегії. За таких умов по�
стає питання пошуку та удосконалення нових систем еко�
номічного моделювання процесів кластеризації.

Кластеризація створює умови для розвитку інновац�
ійної діяльності, підвищення продуктивності та рентабель�
ності у першу чергу сільськогосподарських підприємств,
сприяють підвищенню ролі регіонів, створюють основу для
притоку іноземних інвестицій, розвитку малого і середнь�
ого підприємництва, створення широкого спектра мере�
жевих структур, навчання підприємців.

Кластеризація визнана як один з найефективніших ме�
ханізмів підвищення конкурентоспроможності, інновацій�
ного потенціалу та зростання місцевих малих і середніх
підприємств на засадах галузевої регіональної спеціалізації
та технологічно�маркетингової кооперації. Підприємства от�
римують численні переваги в процесі кластеризації, а тому
на неї варто звернути увагу як на альтернативу організацій�
но�економічного забезпечення діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств в процесі диверсифікації.
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Таблиця 2. Характеристика способів диверсифікації
діяльності сільськогосподарських підприємств


