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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічність розвитку і глобалізація сучас-

ної світової економіки, її схильність до криз
зумовили необхідність диверсифікації вироб-
ництва як способу зниження ризиків кон'юнк-
турних коливань і підвищення конкурентосп-
роможності підприємств. Підприємствам у цих
умовах доводиться переважно розраховувати
на власні сили, вирішуючи проблеми за раху-
нок скорочення витрат і розширення поля
діяльності в бік стабільнішого попиту. Таким
чином, найбільш актуальним для підприємств
є рішення проблем мінімізації витрат і ризиків.

Будь-які зміни (стагнація галузі, збільшен-
ня конкурентного тиску, зміни в потребах спо-
живачів, поява товарів-замінників, техно-
логічні нововведення) можуть істотно підірва-
ти позиції вузькоспеціалізованого підприєм-
ства, а іноді і просто знищити його. Прагнення
підприємств зміцнити своє положення в кон-
курентній боротьбі, своєчасно відреагувати на
зміну економічної кон'юнктури, встояти в умо-
вах нерівномірного розвитку економіки, швид-
кого росту одних галузей та занепаду інших
прискорює розвиток процесів диверсифікації
виробництва.

У сучасних умовах саме диверсифікація ви-
робничо-господарської діяльності підприєм-
ства є інструментом міжгалузевого переливан-
ня фінансових ресурсів і методом оптимізації
структурних перетворень в економіці.
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Актуальність диверсифікації діяльності аг-
рарних підприємств обумовлена високим ризи-
ком кон'юнктурних коливань, відсутністю в
підприємствах вагомих внутрішніх резервів
зниження витрат виробництва, необхідністю
вирішення складних соціальних проблем села.
Розвиток диверсифікації створює передумови
ефективного використання незайнятих у тра-
диційному виробництві ресурсів, зокрема тру-
дових. Крім того, актуальність диверсифікації
аграрного виробництва у вітчизняній практиці
обумовлена тим, що ця стратегія забезпечує
підприємства конкурентними перевагами, доз-
воляє інтегруватися в ринковий простір, сприяє
інноваційному розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема диверсифікації виробництва до-
сить повно досліджена в працях вітчизняних і
зарубіжних авторів. Так, теоретичні аспекти
процесу диверсифікації підприємств роз-
глянуті в працях І. Ансоффа, А.А. Томпсона,
Г.Я. Гольдштейна, А.М. Аронова, Г.І. Немчен-
ко, М. Паскьє, В. Коноплицького, М.В. Мінь-
ковської, М.Д. Корінько, О.О. Цогли, В.Г. Га-
баліса, І.Л. Сазонця, О.М. Красноносової,
Ю.Б. Іванова, П.А. Орлова, В.С. Пономаренка
та ін. Роботи цих учених в основному присвя-
чені таким питанням, як стратегія диверсифі-
кації і методи її проведення, збалансованість
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асортиментного портфеля, проблеми і особли-
вості управління диверсифікованим підприєм-
ством, його фінансова стійкість.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити диверсифікацію виробничо-гос-

подарської діяльності підприємств як чинник
їх інноваційного і стратегічного розвитку,
підвищення їх конкурентоспроможності та
економічного піднесення аграрної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Саме стратегія диверсифікації виробничо-
господарської діяльності підприємств, яка по-
лягає у розширені спеціалізації та видів діяль-
ності, вертикальній інтеграції, відновленні
зв'язків та нових ініціатив, в умовах кризи може
забезпечити стабільні результати господарю-
вання. В умовах зниження попиту на основну
продукцію підприємств як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку, питання пошуку
альтернативних функціонально виважених на-
прямів діяльності підприємств аграрної сфери
є вкрай актуальним.

Зокрема за умови, коли використані всі
можливості інтенсивного росту (збільшення
обсягів продажу, ринкової частки та прибутку
підприємства шляхом інтенсифікації його існу-
ючих ресурсів), необхідно розглянути мож-
ливість диверсифікації. Тобто підприємство
може пристосуватися до умов, які змінюють-
ся, або протидіяти їм, намагаючись змінити
конкурентне середовище, зокрема прийняти
рішення про стратегію диверсифікації. Дана
стратегія застосовується в тому випадку, коли
підприємство знаходить привабливі для себе
можливості поза існуючим бізнесом.

Науково обгрунтовано, що диверсифікація
забезпечує: ресурсні конкурентні переваги (пе-
реваги, що збільшують споживацький ефект,
пов'язаний з ціновими характеристиками), тех-
нологічні конкурентні переваги (переваги, які
зумовлені наявністю та експлуатацією техно-
логій масового виробництва), інноваційні кон-
курентні переваги (переваги, які дають змогу
забезпечити оновлення номенклатури і асорти-
менту), партнерські конкурентні переваги (пе-
реваги, які пов'язані з формуванням соціаль-
них, економічних стандартів господарської
діяльності та їх реалізацією). У сучасній літе-
ратурі диверсифікацію пов'язують, насампе-
ред, з переходом до багатопрофільного вироб-
ництва з широкою номенклатурою продукції.
Слово "диверсифікація" походить від латинсь-
кого "diversus" — різний, віддалений. Поняття

"диверсифікація" у "Економічній енциклопедії"
трактується як процес розширення номенкла-
тури продукції, яку виробляють окремі фірми
та об'єднання [14].

Великий енциклопедичний словник дає на-
ступне, широке поняття диверсифікації. Дивер-
сифікація — поширення господарської діяль-
ності на нові сфери, розширення номенклату-
ри продукції, видів послуг, що надаються [13].

В економічному словнику [3] узагальнюєть-
ся поняття "диверсифікація діяльності" і "ди-
версифікація виробництва" і дається наступне
визначення. Диверсифікація діяльності (вироб-
ництва) — розширення діапазону діяльності
підприємства, фірми, корпорації за межі основ-
ного бізнесу; проникнення їх в інші галузі ви-
робництва і на ринки нових товарів і послуг,
прямо не пов'язані з основною сферою їх діяль-
ності.

На думку І. Ансоффа, диверсифікація ви-
робництва — це "термін, що застосовується до
процесу перерозподілу ресурсів, які існують на
цьому підприємстві, в інші сфери діяльності, що
істотно відрізняються від попередніх [1, с. 108].

Під диверсифікацією одночасно розуміють
і розподіл капіталів між різними об'єктами
вкладень, і проникнення в нові галузі та сфери
діяльності, і розширення географічних меж
діяльності, і розширення асортименту, номен-
клатури продукції підприємства, і навіть її мо-
дифікація теж вважається диверсифікацією.

Деякі автори розглядають диверсифікацію
здебільшого в маркетинговому спрямуванні,
вважаючи, що це одна з головних стратегій мар-
кетингу, що спрямована на нові види діяльності
підприємства поза межами основного бізнесу.

Єрмоленко М.М. [7]: об'єднує різновиди ди-
версифікації в дві групи:

1) стратегія концентричної (вертикальної
або горизонтальної) диверсифікації — пошук
нових видів діяльності одного і того ж або дещо
іншого технологічного чи комерційного рівня;

2) стратегія чистої диверсифікації — освоє-
ння абсолютно нових для підприємства сфер
діяльності.

Узагальнення поглядів різних учених на
диверсифікацію та її види показано у таблиці
1.

За Ф. Котлером виділяють три види дивер-
сифікаційних процесів:

1. Концентрична (вертикальна) — підприє-
мство виробляє товари, які як у технологічно-
му, так і в маркетинговому аспекті пов'язані зі
вже існуючими товарами фірми.

Сьогодні спостерігається тенденція до зни-
ження рівня концентричної диверсифікації:
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підприємства виробляють самостійно меншу
кількість компонентів та комплектуючих —
вони купують їх на ринку.

2. Горизонтальна диверсифікація — розши-
рення власного асортименту продукції вироба-
ми, які не пов'язані з тим, що випускається, але
створюють зацікавленість існуючих клієнтів.
Горизонтальна диверсифікація передбачає ос-
воєння нових ринків та сфер бізнесу, які задо-
вольняють потреби вже існуючих клієнтів. Пе-
реваги горизонтальної інтеграції полягають у
різнобічному аналізі та задоволенні потреб
споживачів, при якому досягається ефект си-
нергізму — сукупність видів діяльності дає
більший ефект, ніж окремі види діяльності.

3. Конгломератна диверсифікація — попов-
нення асортименту компанії виробами, що не

пов'язані ні з технологіями, які застосовують-
ся, ні з ринками, на яких працює фірма, ні з існу-
ючими потребами споживачів. Цей вид дивер-
сифікації потребує найбільших фінансових
витрат і може застосовуватися лише великими,
прибутковими підприємствами.

Однією з основних цілей диверсифікації є
досягнення синергетичного ефекту. Найважли-
вішим критерієм синергізму найчастіше вияв-
ляється синергізм корпоративного управління.
Але не варто забувати, що це усього лише по-
тенційні синергетичні ефекти, і усе залежить від
того, як керівники зможуть реалізувати цей по-
тенціал [17].

Диверсифікація діяльності підприємства
розглядається як спосіб зниження ризиків і
управління ними. Фінансові менеджери ствер-

Таблиця 1. Різноманітність поглядів вчених на стратегію диверсифікації

Автор Визначення диверсифікації Види диверсифікації 

1 2 3 

Ф. Котлер [10] Диверсифікація не означає, що фірмі слід братися за будь - яку 

можливість. Компанія повинна виявити для себе напрям, де знайде 

застосування накопичений нею досвід, або напрямок, який буде 

сприяти усуненню недоліків на сьогоднішній день 

1) концентрична;  

2) горизонтальна;  

3) конгломератна. 

0. Аронов,  

0. Петров [2] 

Розглядають  диверсифікацію  як  розповсюдження 

господарської діяльності на нові сфери (розширення 

асортименту продукції, видів послуг, географії тощо) 

1) горизонтальна 

2) вертикальна; 

3) латеральна. 

З.Є. Шершньова, 

С.В. Оборська [18] 

Диверсифікація - процес проникнення в нові сфери діяльності, 

раніше не характерні для підприємства, покликані змінити, 
доповнити або замінити продукцію, що вже випускається 

1) споріднена;  

2) неспоріднена;  
3) конгломератна 

В.Ф. Корельский, 

Р.В. Гаврилов [9] 

Диверсифікація - розширення сфери діяльності, відмова від 

скорочення господарської діяльності в будь - якій тільки одній 

сфері, розширення асортименту товарів 

1) горизонтальна 

2) концентрична 

Н.В. Куденко [11] Диверсифікація - стратегія, яка передбачає вихід 

підприємства в нові для нього сфери бізнесу 

1) концентрична;  

2) горизонтальна;  

3) конгломератна 

Н.В. Бутенко [4] Диверсифікація - найбільш поширена форма концентрації 

капіталу 

1) концентрична;  

2) горизонтальна;  

3) конгломератна 

С.С. Гаркавенко 

[5] 

Диверсифікація - стратегія, яка передбачає розширення сфер 

діяльності фірми на ринках нових продуктів, виробництво яких 

не пов'язано з основним виробництвом 

1) горизонтальна;  

2) концентрична;  

3) багатогалузева 

В.Д. Маркова,  

С.А. Кузнєцова 
[12] 

Під диверсифікацією розуміють проникнення підприємства в 

галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку або 
функціональної залежності від основної їх діяльності 

1) пов'язана;  

2) непов'язана 

Г.Я. Гольдштейн [6] Диверсифікація - один з видів стратегії внутрішнього 

ринку капіталів, що може здійснювати наступними шляхами: 

через внутрішній ринок капіталів; реструктуруванням; 
розподілом функцій або ресурсів. 

1) пов'язана;  

2) непов'язана 

А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрикленд 
[15] 

Стратегія диверсифікації - набір окремих видів 

підприємницької діяльності 

1) стратегія входження в нову галузь - 

поглинання «з нуля";  
2) стратегія диверсифікації в спорідненні 

галузі;  

3) стратегія диверсифікації в неспоріднені 

галузі;  

4) стратегія згортання та ліквідації;  

5) стратегія реструктурування, встановлення 

та економії;  

6) стратегії багатонаціональної 
диверсифікації. 

М.М. Єрмоленко [7] Диверсифікація актуальна тоді, коли підприємство не має 

великих можливостей для зростання чи забезпечення 

рентабельності свого наявного виробництва, коли базовий 

ринок на стадії розпаду або якщо позиції конкурентів досить 

сильні 

1) концентрична;  

2) чиста 
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джують, що диверсифікація через злиття/по-
глинання допомагає стабілізувати потоки до-
ходів корпорації, а також знизити ризик, по-
в'язаний з падінням доходності на інвестиції в
цінні папери цієї корпорації. Підприємство по-
винно здійснювати диверсифікацію з найбіль-
шою для себе вигодою і найменшим ризиком,
тобто вибрати оптимальний варіант вкладення
капіталу із максимально можливим прибутком
і забезпеченням фінансової стійкості підприє-
мства [16]. Тому важливим є визначення основ-
них переваг та недоліків здійснення процесу ди-
версифікації підприємства наведені в таблиці 2.

Як зазначає І. Ансофф, недоліки існуючих
різновидів стратегії диверсифікації є значними,
тому серед можливих стратегій росту страте-
гію диверсифікації бажано застосовувати лише
тоді, коли вичерпані можливості інших стра-
тегій [1, с. 261].

ВИСНОВКИ
Ефективне управління підприємством вима-

гає аналітичного, стратегічного мислення, ум-
іння передбачати результати прийнятих рішень,
тому стратегію диверсифікації слід планувати,
глибоко вивчивши сутність цього поняття, вив-
чивши можливі шляхи її здійснення для вибо-
ру найкращого. Крім того, здійснення стратегії
диверсифікації вимагає розуміння і усвідом-
лення переваг і недоліків цього процесу.

Диверсифікація виробництва може здійс-
нюватися двома основними шляхами: через
злиття/поглинання вже існуючих підприємств
або створенням власних виробництв.

 Процес диверсифікації має такі основні
цілі: зменшення рівня ризику, збільшення при-

бутку, розширення інвестиційних можливос-
тей, отримання синергетичного ефекту і забез-
печення конкурентоспроможності підпри-
ємств. Диверсифікація є найбільш обгрунтова-
ним засобом зниження рівня фінансового ри-
зику.

Диверсифікація діяльності підприємства в
конкурентному середовищі виступає одним з
чинників виживання або досягнення ним кон-
курентних переваг і може сприяти успішному
економічному розвитку як на мікро-, так і на
макрорівні.

Диверсифікація виробничо-господарської
діяльності — це комплекс аналітичних, орган-
ізаційних, контролюючих заходів, спрямова-
них на створення, підтримку та розширення
економічно вигідних напрямів діяльності
підприємства для мінімізації фінансових ри-
зиків.

Вихід до нових сфер діяльності передбачає
для аграрного підприємства неабиякі конку-
рентні переваги (ефективне використання ре-
сурсів, економія за рахунок масштабів, скоро-
чення залежності від постачальників, ефект
синергії, раціональне застосування побічної
продукції, розподіл інвестиційного ризику
тощо). Водночас диверсифікація містить й певні
небезпеки для підприємства, зокрема вибір не-
перспективного напряму розширення діяль-
ності, недостатня компетентність менеджерів
щодо управління різноплановими напрямами,
розпорошення ресурсів підприємства, значні
витрати на входження до нових ринків, тому
застосування диверсифікації вимагає ретель-
ного попереднього аналізу і економічно об-
грунтованого рішення.

Таблиця 2. Переваги і недоліки диверсифікації діяльності підприємства

Переваги диверсифікації Недоліки диверсифікації 

1. Зниження залежності від постачальників та коливання 

цін на сировину. 

2. Зниження витрат на збут. 
3. Економія від масштабу. 

4. Гнучкість, адаптованість до кон’юнктурних коливань. 

5. Розподіл фінансових ризиків за різними напрямами. 

6. Підвищення завантаженості виробничих 

потужностей. 

7. Досягнення синергічного ефекту. 

8. Обмін технологіями та розвиток НТП. 

9. Розширення асортименту продукції. 
10. Зростання прибутку. 

11. Застосування вільного капіталу. 

12. Підвищення привабливості акцій компанії. 

13. Оптимізація структури і розмірів виробництва. 

14. Можливі податкові преференції. 

15. Більш рівномірний розвиток галузей економіки. 

16. Імпортозаміщення. 

17. Можливість окупити капітальні вкладення в НДДКР. 
18. Раціональне використання ресурсів підприємства. 

19. Полегшення виходу на світовий ринок. 

20. Полегшується доступ до капіталу. 

21. Можливість впливу на ціни. 

22. Задоволення потреб споживачів 

1. Високий рівень ризику. 

2. Необхідність аналізу широкого кола 

питань. 
3. Проблема пошуку джерел фінансування. 

4. Великі витрати на вхід у галузь та вихід із 

галузі у разі невдачі. 

5. Складність управління. 

6. Громіздкість структури може привести до 

інертності. 

7. Брак знань і навичок управлінського 

персоналу. 
8. Монополізація економіки. 

9. Складність пошуку підприємств для 

придбання. 

10. Неможливість точної оцінки перспективи 

диверсифікації. 

11. Розпилення сил між різними видами 

діяльності. 

12. Основний бізнес може постраждати. 
13. Можлива неадекватна реакція споживачів 

на новий товар. 

14. Для отримання прибутків потрібний час 
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