
57
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2011

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з 50�х років минулого століття дивер�

сифікація стала важливою складовою функціонуван�
ня підприємств в різних сферах господарювання. Роз�
виток ринкових економічних відносин, конкуренції,
науково�технічного прогресу стимулювали розвиток
диверсифікаційних процесів і в сільському госпо�
дарстві. Спеціалізація чи диверсифікація — класична
дилема, яка завжди постає при виборі шляхів розвит�
ку підприємств у аграрній сфері. Диверсифікація
сприяє зменшенню ризику, підвищенню конкурентос�
проможності, ефективнішому використанню основних
ресурсів та розподілу отриманого прибутку. Поряд з
цим, спеціалізація забезпечує зростання продуктив�
ності праці, ефективніше використання наявної техн�
іки, концентрацію виробництва. Вибір між спеціаліза�
цією і диверсифікацією значною мірою визначає пер�
спективи подальшого розвитку підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Питання розвитку процесів диверсифікації в
різних сферах економіки, зокрема в аграрній, в су�
часних умовах досліджували В. Андрійчук, О. Зо�
ренко, М. Корінько, Н. Степаненко, О. Цогла та
інші.

Теоретичними надбаннями у цій сфері стали
праці відомих зарубіжних вчених�економістів:
І. Ансоффа, Ф. Котлера, А. Томпсона та ін. Проте,
зважаючи на багатогранність і складність даної про�
блеми, постала потреба у поглибленому вивченні
спеціалізації та диверсифікації в сільському госпо�
дарстві в їх діалектичному взаємозв'язку.

Метою статті є дослідження процесів диверси�
фікації та спеціалізації як двох взаємодіючих скла�
дових розвитку сільського господарства.
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Методологічну основу дослідження становить
сукупність принципів та підходів до пізнання тео�
ретичних засад розвитку процесів спеціалізації та
диверсифікації при здійсненні економічної діяль�
ності підприємствами аграрної сфери. В ході дослі�
дження також використовувалися такі методи: по�
рівняльного аналізу — при дослідженні особливос�
тей диверсифікаційних процесів та процесів спеціа�
лізації в залежності від умов діяльності підприєм�
ства; абстрактно�логічний — при формулюванні вис�
новку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Диверсифікація розглядається як розширення

діапазону економічної діяльності, проникнення в
інші її сфери, пов'язані або не пов'язані з основним
напрямом діяльності. Для того, щоб глибше зрозу�
міти дану економічну категорію, необхідно її розг�
лянути в зв'язку з іншою, протилежною економіч�
ною категорією — спеціалізацією [1]. Диверсифіка�
ція і спеціалізація економічної діяльності — два за�
кономірних і безперервних процеси. На різних ета�
пах розвитку, залежно від умов в економічній сис�
темі переважають або диверсифікаційні процеси, що
виражається у вигляді посилення тенденції до роз�
ширення діапазону напрямів економічної діяльності,
або протилежна тенденція до звуження такого діа�
пазону. Диверсифіковані підприємства можуть фун�
кціонувати у різних галузях, на декількох ринках, в
той час як підприємства, які розвивають один напрям
діяльності, залишаються вузькоспеціалізованими.

Підприємство може бути широко диверсифіко�
ваним, але з домінуванням тенденції до спеціалізації
і, навпаки, у вузькоспеціалізованому підприємстві
можуть переважати диверсифікаційні процеси. Це
зумовлено конкретною економічною ситуацією, в
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якій знаходиться господарська система. В одних
умовах вигіднішою є спеціалізація, в інших — дивер�
сифікація. Очевидно, що спеціалізація вигідна
підприємствам лише в тому випадку, якщо вона га�
рантує отримання прибутку більшого, ніж при ди�
версифікації, і достатнього, щоб покрити підвище�
ний ризик діяльності.

Можливий також варіант, коли диверсифікація
є проблематичною і залишається єдиний шлях по�
дальшого існування та розвитку — спеціалізація.
Така ситуація може зумовлюватися недостатньою
кількістю ресурсів для розширення діяльності,
відсутністю вільної ринкової ніші для можливої ек�
спансії, обмежувальними заходами з боку держав�
них органів та ін. Аналогічно поводяться підприєм�
ства і щодо диверсифікації своєї діяльності, вдаю�
чись до неї для отримання більшого прибутку або
внаслідок неможливості залишатися у вузькоспеці�
алізованих рамках.

Диверсифікація може бути більш доцільна, ніж
спеціалізація, оскільки знижує ризик скорочення
прибутку від певного виду діяльності внаслідок зро�
стання конкуренції, зміни уподобань, смаків спожи�
вачів, інших економічних факторів, що визначають
попит на продукцію, неможливість подальшого
збільшення обсягу виробництва. Диверсифікація
також може виступати єдиним можливим шляхом
подальшого існування та розвитку, коли прибуток
або чистий грошовий потік недостатній чи неста�
більний за часом через сезонні коливання. Наприк�
лад, підприємство виробляє продукцію, реалізація
якої дає грошовий потік, недостатній для покриття
всіх витрат. Тобто необхідний додатковий грошо�
вий потік для покриття всіх витрат і отримання чис�
того прибутку.

При цьому, однак, необхідно відзначити, що до�
датковий вид діяльності у поєднанні з основним слід
освоювати лише за умови досягнення вищого при�
бутку або більшого економічного ефекту, ніж за
умови відмови від збиткового виробництва і пере�
ходу до прибуткового. Це також залежить від цілей
господарської системи, її стратегії, місії, економі�
ко�правового становища. Тобто чистий прибуток
(якщо на перше місце ставиться саме ця мета) має
бути більшим при поєднанні даних видів діяльності,
ніж при переході до якогось одного виду діяльності.
Економічний ефект може бути більшим при по�
єднанні двох видів діяльності за рахунок синергії,
що забезпечить достатній прибуток, повне заванта�
ження виробничих потужностей та використання
персоналу і т.д.

Таким чином, диверсифікація може використо�
вуватись як засіб отримання більшого прибутку, ніж
при простому нарощуванні виробництва [3]. Якщо
перед підприємством стоїть інше завдання, наприк�
лад, досягнення вищої зайнятості на певній тери�
торії, то диверсифікація буде пріоритетнішою для
даного підприємства, навіть якщо отриманий при�
буток від неї буде меншим, ніж при зосередженні
на одному виді діяльності.

Спеціалізація також має ряд корисних орга�

нізаційних та управлінських переваг. По�перше,
спеціалізація майже виключає невизначеність у пи�
танні "хто ми і чим займаємося". Вся енергія в цьому
випадку прямує в один вид бізнесу, і ймовірність
того, що зусилля будуть розпорошуватися на бага�
то сфер, практично відсутня. По�друге, спеціаліза�
ція в одній сфері діяльності передбачає наявність
серйозних стимулів, що спонукають боротися за
зміцнення конкурентних позицій підприємства в га�
лузі на тривалу перспективу, а не орієнтуватися на
миттєвий прибуток, забуваючи про довгострокові
стратегічні інтереси господарюючого суб'єкта.
Підприємство може використовувати всі свої орган�
ізаційні ресурси, щоб піднятися на більш високий
рівень розвитку. За таких умовах простіше виявити
найважливіші конкурентні переваги. У випадку,
якщо увагу менеджерів зосереджено в одній сфері
діяльності, ймовірність виникнення ідей про те, як
поліпшити технологію виробництва, краще задо�
вольнити запити споживачів новими властивостями
товару, підвищити ефективність в усіх ланках лан�
цюга "виробництво — затрати", значно збільшуєть�
ся. Чим успішніша діяльність підприємства в моно�
бізнесі, тим більша можливість використання нако�
пиченого досвіду і чіткої оцінки значних кон�
курентних переваг, а також забезпечення лідерства
у своїй галузі.

У дійсності господарські системи постійно ко�
ливаються між цими процесами і стратегіями своєї
поведінки в залежності від зовнішніх і внутрішніх
економічних чинників. Ці процеси знаходяться в діа�
лектичному взаємозв'язку і взаємоперетікають один
в одного. Це закономірності розвитку і співіснуван�
ня господарських систем (рис. 1).

Ринкова економіка найбільше впливає на спец�
іалізацію підприємств, визначаючи їх пропозицію і,
як наслідок, попит на ринку. Саме в її умовах набу�
ла розвитку диверсифікація, що пов'язана зі зміною
кон'юнктури ринку та появою нових видів продукції.
При цьому зниження попиту на один вид продукції
компенсується його зростанням на інший. У багать�
ох випадках диверсифіковані підприємства є конку�
рентоздатнішими за рахунок виробництва ширшо�
го асортименту продукції та спрямування фінансо�
вих ресурсів у високорентабельні галузі [2].

Процеси як спеціалізації, так і диверсифікації
корисні для бізнесу, проте кожен з них є ефектив�
ним на різних фазах розвитку підприємства та в
різних умовах зовнішнього середовища. При цьому
і диверсифікація, і спеціалізація мають єдину при�
роду — це форми реакції підприємства на зміни у
зовнішньому середовищі з метою збереження поло�
ження суб'єкта господарювання в так званій "зоні
комфорту", яка визначається становищем на ринку,
нормою прибутку і т. д.

У диверсифікації простежується природне праг�
нення бізнесу до вилучення максимального прибут�
ку з будь�якої сприятливої ситуації. Тому диверси�
фікація — це реакція підприємства на будь�який по�
зитивний сценарій розвитку середовища. Природа
ж спеціалізації знаходиться у площині захисних ре�
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акцій на негативні події або ри�
зики змін у навколишньому се�
редовищі. Яку б форму не прий�
мала ця реакція, головне завдан�
ня — збереження цілісності гос�
подарюючого суб'єкта та його
життєздатності, коли всі бізнес�
параметри діяльності знахо�
дяться в допустимих межах.
Щоб зрозуміти, що краще для
бізнесу — диверсифікація або
спеціалізація, — необхідно де�
тально вивчати конкретну ситу�
ацію, характер завдань і
зовнішні умови.

Необхідність реалізації ди�
версифікаційних процесів у аг�
рарній сфері зумовлена низкою
чинників, зокрема постійною
зміною споживчого попиту на
товари та послуги, посиленням
конкурентної боротьби як на
внутрішніх, так і на зовнішніх
ринках, впровадженням досяг�
нень науково�технічного про�
гресу, процесами екологізації
підприємницької діяльності. Крім зовнішніх чин�
ників, існують і внутрішні мотиви, що стимулюють
товаровиробників вдаватися до диверсифікаційних
процесів, а саме: прагнення розширити сфери
діяльності підприємства (на основі злиття, погли�
нання); можливість зниження ризиків вузькоспец�
іалізованого виробництва; недостатня заванта�
женість виробничих потужностей; наявність
вільних інвестиційних ресурсів; розвиток організа�
ційної культури підприємства [5, с. 83]. Основни�
ми чинниками, що визначають спеціалізацію
сільськогосподарських підприємств, є наявність
ринків збуту сільськогосподарської продукції,
відстань і якість доріг до ринків збуту, забезпе�
ченість трудовими ресурсами та їх кваліфікація та
ін. Основною умовою вибору одного з напрямів
розвитку диверсифікації чи спеціалізації є специф�
іка галузі, в якій функціонує господарюючий
суб'єкт. Особливості галузі сільського господар�
ства проявляються в його значних масштабах,
особливих умовах виробництва, багатоукладності,
розгалуженості об'єктів, обмеженості виробничих
ресурсів, сезонності виробництва.

ВИСНОВКИ
Диверсифікація та спеціалізація виступають дво�

ма альтернативними варіантами розвитку підпри�
ємств в аграрному секторі економіки, що перебува�
ють в діалектичному взаємозв'язку. Сучасний стан
та умови розвитку аграрних підприємств та специф�
іка господарювання в аграрній сфері спонукають
підприємства здійснювати диверсифікацію своєї
діяльності. Диверсифікація надасть можливість
підвищити конкурентоспроможність діяльності, пе�
рейти в рентабельніші сфери, ефективніше викори�

стовувати наявні ресурси підприємства і за рахунок
цього отримати більший економічний ефект.

Перспективним напрямом подальших дослід�
жень є виявлення та обгрунтування основних пози�
тивних та негативних сторін спеціалізації та дивер�
сифікації в розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств.
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Рис. 1. Особливості взаємодії спеціалізації та диверсифікації в
сільському господарстві


