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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
DEVELOPMENT STRATEGY OF DIVERSIFICATION ON AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті висвітлено основні шляхи диверсифікації сільськогосподарських підприємств. Розра
ховано ефективність виробництва вітчизняного підприємства, отриману при виробництві без пе
реробки деяких видів сільськогосподарських культур та з їхньою переробкою.
The article highlights the main ways of diversifying farm. Calculated efficiency of domestic enterprises,
resulting in the production without the processing of certain types of crops and their processing.
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ВСТУП

Прискорення темпів науковотехнічного про
гресу, що відбувається в останні роки, посилення
конкуренції, яке спричиняється глобалізацією
економіки, фінансова криза, уповільнення темпів
економічного росту — різко загострюють пробле
му підвищення конкурентоспроможності товаро
виробників, проблеми пошуку і реалізації конку
рентних переваг. У цих умовах підприємства, щоб
вижити на ринку, повинні знаходити шляхи адап
тації до змін умов господарювання, основними з
яких є постійне удосконалення та оновлення асор
тименту продукції, технологій її виробництва та
просування на ринку. Однією з альтернативних
стратегічних орієнтацій сільськогосподарських
підприємств є диверсифікація з огляду на її мож
ливості забезпечення стійкості підприємств у
мінливому ринковому середовищі.
Здійснення диверсифікації обумовлено під
вищенням динамічності ринкової економіки,
швидкими змінами попиту, виникненням вели
кої кількості нових галузей та ринків. У таких
умовах диверсифікація діяльності дозволяє
компенсувати падіння збуту на одному ринку
за рахунок збільшення його на інших ринках.
Завдяки цьому диверсифіковані підприємства
в цілому більш стійкі та конкурентоспроможні
в порівнянні з вузькоспеціалізованими, оскіль
ки вони проникають у нові для себе сфери ді
яльності, розширюють асортимент товарів.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження сучасного ста
ну диверсифікаційних процесів у сільському
господарстві та основні шляхи диверсифікації
аграрних підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання диверсифікації знайшло своє ві
дображення в наукових роботах таких учених,
як Александрова С.С., Багорки М.О., Корінь
ко М.Д., Лемішко О.О., Міхалкіна І.Г., Петро
ва Н.О., Шепіцин А.О. Вони розглядають особ
ливості диверсифікації як в економіці загалом,
так і в окремих галузях. Водночас, на нашу
думку, недостатньо уваги приділено дослі
дженню диверсифікаційних процесів вироб
ництва в аграрному секторі.
РЕЗУЛЬТАТИ

Диверсифікація як явище світової економі
ки отримала розвиток та поширення у середині
50х рр. ХХ ст. Нині багато сільськогосподарсь
ких підприємств мають різноспрямовані вироб
ництва, що є природним наслідком реалізації
стратегії економічної диверсифікації.
На початку дослідження, вважаємо, слід
визначитися з термінологією, оскільки понят
тя "диверсифікація" є дуже багатогранним і має
значну кількість трактувань зарубіжними та
вітчизняними вченими.
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Рис. 1. Різноманітність поглядів на диверсифікацію
ності, які забезпечують ком
панії більшу прибутковість.
ня господарської діяльності на нові сфери, роз
На думку А. Зуба, диверсифікація — це про ширення асортименту продуктів, географічної
цес проникнення підприємства в нові галузі, які сфери діяльності".
не мають зв'язку з основною діяльністю [5].
Якщо систематизувати визначення поняття
О.С. Тєлєтов розглядає диверсифікацію як ак диверсифікації, наведені в іноземній літературі
тивну політику для підприємств, тобто як постійне такими авторами, як Томпсон А.А., Стрикленд
розширення сфери їх діяльності, на основі освоєн А.Дж., Гріфін Р., то їх можна звести до наступ
ня нових ринків з товарами, здатними захистити ного: "диверсифікація" — це розширення но
свої науководослідні та конструкторські розроб менклатури товарів (послуг) підприємства за
ки або положення на ринку за допомогою патентів, рахунок споріднених чи нових, які можуть ви
які мають істотний фінансовий та кадровий потен готовлятися і збуватися з використанням існу
ціал, що значно випереджають конкурентів.
ючого потенціалу, а також розвиток діяльності
Р.Б. Тян, М.М. Радєва визначає диверсифі фірми в абсолютно нових для неї галузях [5].
кацію як розширення різновидів результатів
Таким чином, диверсифікація — це, у за
діяльності, з якими підприємство виходить на гальному розумінні, розширення діапазону
ринок, а не різноманітних виробництв всере економічної діяльності, проникнення в інші
дині підприємства.
сфери діяльності, що пов'язані або не пов'язані
В.Д. Нємцов, А.Є. Довгань зазначають, що з основним напрямом діяльності.
стратегія диверсифікації передбачає розробку
Узагальнення розглянутих поглядів на сут
нових видів продукції одночасно з освоєнням но ність диверсифікації надано на рис. 1.
вих ринків. При цьому товари можуть бути нови
Важливого значення диверсифікація набула
ми для всіх підприємств, що працюють на цільово в аграрному секторі України на сучасному етапі,
му ринку, або тільки для даного підприємства. коли її економіка стала окремою системою. Ста
Така стратегія забезпечує прибуток, стабільність новище сільського господарства в цей період є
і стійкість підприємства у віддаленому майбутнь доволі кризовим та таким, що значно впливає на
ому. Вона є найбільш ризикованою і витратною [8]. диверсифікаційні процеси виробництва в ньому.
З.Є. Шершньова, С.В. Оборська розглядають
На сьогодні до економічних цілей диверсифі
стратегію диверсифікації як процес проникнен кації виробництва суб'єктів підприємницької ді
ня в нові сфери діяльності, раніше не характерні яльності у сфері сільського господарства належать:
— отримання економічної вигоди;
для підприємства, покликані змінити, доповни
— виживання в сучасних нестабільних умо
ти або замінити продукцію, що випускається,
тобто це стратегія виходу на товарний ринок, вах господарювання;
— нівелювання сезонності виробництва;
відмінний від поточних товарних ринків фірми.
— задоволення власних споживчих потреб;
Вона знаходить відображення в двох стратегіях
— зниження залежності від постачальників;
росту — розширення товарного асортименту і
— своєчасність виконання сільськогоспо
розширення ринку. Однак диверсифікація може
включати в себе і новий товар, і новий ринок [4]. дарських робіт.
У сільськогосподарських підприємствах існує
А.Я. Бутиркін дає таке визначення диверси
фікації: "Диверсифікація — це розповсюджен безліч шляхів для диверсифікованого виробниц
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Таблиця 1. Фактична та удосконалена структура
— неможливість конкурувати з ве
посівних площ в ПрАТ "Оберіг" Арбузинського району ликими переробними підприємствами
Ʉɭɥɶɬɭɪɢ

Ɏɚɤɬɢɱɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɝɚ

%

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɟɡ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɝɚ

%

ɝɚ

Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ
Ɉɡɢɦɢɣ ɹɱɦɿɧɶ

1270,7
550,3

31,2
13,5

1000,0
350,0

24,5
8,6

1103,6
350,0

əɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ
ɋɨɧɹɲɧɢɤ

167,3
1142,0

4,1
28,0

100,0
815,5

2,5
20,0

365,0
407,7

Ɉɡɢɦɢɣ ɪɿɩɚɤ
əɪɢɣ ɪɿɩɚɤ

225,3
50,0

5,5
1,2

200,0
20,4

4,9
0,5

203,9
61,2

Ƚɪɟɱɤɚ
ɉɪɨɫɨ
ɋɨɹ
Ȼɚɲɬɚɧɧɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ
ɉɚɪ
Ɋɿɥɥɹ

15,3
129,0
499,3
28,0
4077,3

0,4
3,2
12,2
0,7
100,0

122,3
90,0
1078,7
15,0
285,4
4077,3

3,0
2,2
26,5
0,4
7,0
100,0

20,4
723,3
400,0
20,0
422,2
4077,3

тва. Проте, можна виділити три основні напрями
здійснення диверсифікації — переробку сільсь
когосподарської продукції в підприємстві, роз
ширення структури виробництва та розширення
сфери послуг. Перший рівень диверсифікації ха
рактеризується налагодженням переробки
сільськогосподарської продукції та виробницт
вом борошна, круп, м'ясомолочних виробів, кон
сервованих овочів, фруктів, соків, збір лікарських
рослин, виробництвом тари, пакувальних мате
ріалів. У тому числі доцільним є розвиток різно
го виду послуг, організація утилізації відходів пе
реробки агросировини та утилізація агрохімічних
залишків та пестицидів тощо [1].
Однак диверсифікація виробництва має певні
недоліки та обмеження, бо є процесом капітало
та трудомістким і може бути застосована тільки
підприємствами з високим рівнем розвитку ос
новного виробництва та вільними ресурсами.
Переорієнтування обмежених ресурсів сільсько
господарських підприємств з основного вироб
ництва може підірвати виробничий процес, зумо
вити втрату ринків збуту та зменшити конкурен
тоспроможність підприємства. Тому диверсифі
кація виробництва має здійснюватися на основі
ретельного аналізу, з урахуванням динаміки роз
витку конкурентного середовища, майбутніх ви
мог споживачів і зміни кон'юнктури на ринку.
Диверсифікація виробництва шляхом пере
робки продукції безпосередньо в підприємстві
є найбільш капіталомістким видом серед інших
видів диверсифікації та характеризується знач
ним впливом таких негативних факторів, як:
— відволікання значних інвестиційних ре
сурсів від основного виробництва, що погіршує
можливості для розширеного відтворення;
— витрата часу на опанування технології та
набуття відповідної кваліфікації персоналом;
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через нижчу якість та більші питомі вит
рати продукції, а також необхідність
витрачати кошти на просування про
дукції на перспективні ринки.
%
Також при застосуванні диверсифі
27,1
кації
аграрного виробництва потрібно
8,6
брати
до уваги, що дрібні переробні або
9,0
торговельні
підприємства не зможуть за
10,0
безпечити відповідного рівня якості та
5,0
1,5
питомих витрат, як на промислових
0,5
підприємствах, тому автоматично мають
17,7
конкурентні недоліки. Однак, за даних
9,8
умов це єдиний спосіб збільшення доход
0,5
ності сільськогосподарських підпри
10,4
ємств, уникнення дискримінації вироб
100,0
ників сировини — першооснови харчових
продуктів з боку переробних і торговельних
підприємств, збільшення матеріальнотехнічно
го переоснащення основного виробництва та за
безпечення високого рівня конкурентоспромож
ності сільськогосподарських підприємств [2].
Проаналізувавши позитивні й негативні оз
наки першого виду диверсифікації аграрного
виробництва — вертикальної інтеграції у на
прямі до кінцевого споживача, нами зроблено
висновок, що найефективнішим способом її ут
ворення є створення переробних і торговель
них організацій на базі асоціацій, об'єднань,
спілок сільськогосподарських товаровироб
ників, обслуговуючих кооперативів, які б на не
комерційній основі займалися переробкою си
ровини, просуванням продукції на перспек
тивні ринки збуту, аналізом динаміки змін на
ринках і реалізацією продукції.
Ще один напрям диверсифікації аграрного
виробництва є розширення його структури.
Біологічна природа аграрного виробництва пе
редбачає досягнення максимізації прибутку
тільки при гармонійному поєднанні різних
культур, на основі науково розроблених
сівозмін, які сприятимуть максимальній забез
печеності культури поживними речовинами.
Також однією з властивостей аграрного ви
робництва є його залежність від погодних умов,
яка має об'єктивний характер і не може бути
змінена внаслідок діяльності підприємства. Фізі
ологія рослин різних культур характеризуєть
ся неоднаковими за часом фазами розвитку і
різною реакцією на певні погодні умови. Не
сприятливі погодні умови для однієї культури є
цілком або частково сприятливими для інших.
Тобто диверсифікація культур аграрного вироб
ництва є своєрідним страховим інструментом
підприємства, що дозволяє збільшити стабіль

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
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Таблиця 2. Фактичні та розрахункові показники реалізації
ність і передбачуваність його
продукції ПрАТ "Оберіг" Арбузинського району
розвитку.
Третім напрямом дивер
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ
ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ
сифікації аграрного вироб
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ
2009—2011
ництва є розширення сфери
ɰ
ɬɢɫ. ɝɪɧ.
ɰ
ɬɢɫ. ɝɪɧ.
ɰ
ɬɢɫ. ɝɪɧ.
послуг, які надаються сіль
60027,7
6772,1
42300,0
4771,4
23341,6
2632,9
ськогосподарським підпри Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ
Ɉɡɢɦɢɣ
ɹɱɦɿɧɶ
23508,3
1724,6
16030,0
1176,6
8794,0
645,5
ємством. Основними напря
8341,0
769,0
3230,0
297,8
5895,4
543,6
мами підвищення конкурен əɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ
34639,7
8883,6
20060,3
5145,5
10030,2
2572,7
тоспроможності сільсько ɋɨɧɹɲɧɢɤ
господарського підприєм Ɉɡɢɦɢɣ ɪɿɩɚɤ
3285,0
71,0
3400,0
73,4
3465,7
74,9
ства за рахунок надання по əɪɢɣ ɪɿɩɚɤ
214,7
47,7
87,7
19,5
263,0
58,4
слуг є: надання техніки в Ƚɪɟɱɤɚ
166,7
66,3
1895,9
753,8
316,0
125,6
оренду іншим господарствам ɉɪɨɫɨ
3856,7
461,6
2061,0
246,7
16563,6
1982,7
після закінчення збору вро
ɋɨɹ
6681,7
1889,2
21574,5
6099,1
8000,0
2261,6
жаю на власних ділянках (в
366,7
9,3
856,5
21,8
1142,0
2261,6
основному зернозбиральні Ȼɚɲɬɚɧɧɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ
Ȼɨɪɨɲɧɨ
10503,7
3046,1
комбайни); надання послуг
3501,2
385,1
населенню з машинного об ȼɢɫɿɜɤɢ
9336,6
2054,1
робітку земельних ділянок; Ʉɪɭɩɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚ
внесення органічних добрив; Ʉɪɭɩɚ ɹɱɦɿɧɧɚ
7236,0
1591,9
транспортні послуги та ін. Ɉɥɿɹ
0,0
0,0
Взагалі, чим більше напрямів
Ɇɚɤɭɯɚ
0,0
0,0
діяльності в сільськогос
подарському підприємстві, тим вищий рівень ди дукції та з нею. Фактично господарство за
версифікації, а отже, і менша можливість збитків 2009—2011 роки землі на пар не відводили вза
у цілому від виробництва і, відповідно, менший галі. Але за даною моделлю є можливість
ризик комерційної діяльності [7].
збільшення землі на пар спочатку до 7,0%, а
Диверсифікація не означає, що підприєм потім до 10,4%, що є гарним показником струк
ству слід братися за будьяку можливість. Під тури посівних площ. Подібне можна спостері
приємство повинне виявити для себе напрям, де гати і з технічними культурами, яких за опти
знайде застосування накопичений ним досвід, мальною структурою не повинно бути більше
або напрям, який буде сприяти усуненню не за 30,0%. Що нами і було досягнуто.
доліків, які є на сьогоднішній день.
Переробка частини сільськогосподарсь
Завдяки цим шляхам сьогодні з'явилася мож кої продукції на місці її виробництва зменшує
ливість оптимізувати структуру ПрАТ "Оберіг" втрати виробленої продукції, знижує витрати
Арбузинського району Миколаївської області, на її транспортування, що, в свою чергу, при
що має зерновий напрям спеціалізації, та зводить до зростання прибутковості.
збільшити його прибутковість і рентабельність.
Відповідно до зміни структури посівів та
На основі цього для господарства було роз валових зборів, запровадження переробки про
роблено модель максимізації прибутку за рахунок дукції, зміниться і структура виручки.
оптимізації структури посівних площ та перероб
Протягом останніх років у господарстві на
ки частини продукції. Для цього підприємству по давалася перевага вирощуванню зернових та де
трібно взяти в оренду олійню та крупорушку, які яких технічних культур, зокрема озимій пше
знаходяться на території даного господарства. ниці, ячменю та соняшнику. Після вдосконален
Оренда покривається за рахунок збільшення при ня структури виробництва та запровадження пе
бутків від реалізації продуктів переробки про реробки, найбільшу частку у виручці матимуть
дукції. Планується виробляти борошно, висівки, від реалізації пшениці, соняшника, сої та проса
крупу пшеничну та ячмінну, макуху та олію.
на зерно. Додаткову виручку підприємство от
Підприємство є доволі рентабельним та при римає від реалізації борошна, висівок, крупи
бутковим, але його структура посівних площ є пшеничної та ячмінної. Соняшник на зерно реа
раціональною лише частково, що може призвес лізується повністю, тому що його переробка на
ти до погіршення земель у майбутньому та зни даному підприємстві є недоцільною. Тому маку
ження врожаїв, а на основі цього і доходів.
ха та олія не принесуть виручки взагалі.
Можна спостерігати покращення структу
За результатами розв'язання економікома
ри посівних площ у 2 етапи: без переробки про тематичної задачі для даного підприємства при
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Таблиця 3. Фактичні та розрахункові показники ефективності
виробництва ПрАТ "Оберіг" Арбузинського району

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

17103,2

15320,7

13804,2

89,6

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ
ɭ % ɞɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
90,1

ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɉɪɢɛɭɬɨɤ
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɚ 1 ɝɚ, ɝɪɧ.
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, %

20694,4
3591,3
880,8
21,0

18605,7
3285
805,7
21,4

18004,2
4199,9
1030,1
30,4

89,9
91,5
91,5
0,4 ɜ.ɩ.

96,8
127,9
127,9
9,0 ɜ.ɩ.

Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɜ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
ɡɚ 2009—
2011 ɪɪ.

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ
ɛɟɡ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ

ɡ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ

проектному співвідношенні посівних площ та
запровадження переробки отриманий прибуток
дорівнюватиме 3285,0 та 4199,9 тис. грн. відпов
ідно, з удосконаленою структурою та із запро
вадженням переробки частини продукції. При
цьому рівень рентабельності підвищиться в по
рівнянні з фактичним на 0,4 в.п. з оптимізова
ною структурою посівних площ та на 9,0 в.п., що
говорить про підвищення економічної ефектив
ності виробництва у нашому господарстві.
Зміна структури посівів веде до покращен
ня вимог сівозміни, а саме: зернові культури —
до 50—60%, технічні — до 30%, пар — 10—20%.
У розрахунках рівень ефективності вироб
ництва продукції дещо змінився, а саме зни
ження виручки від реалізації продукції, при
бутку у розрахунку на 1 га та загального при
бутку підприємства. Вищий рівень рентабель
ності досягається завдяки запровадженню од
ного з диверсифікаційних методів, а саме пе
реробки частини продукції та її реалізації.
ВИСНОВКИ

Впровадження диверсифікації в сільськогоспо
дарське виробництво є беззаперечно допоміжним,
а то й головним фактором забезпечення конкурен
тоспроможності та прибутковості сільськогоспо
дарського підприємства. Вибір стратегії диверси
фікації дає змогу збільшити збут сільськогос
подарської продукції завдяки повнішому задово
ленню потреб споживачів. Нині диверсифікація в
аграрному виробництві має позитивний характер,
оскільки спонукання до переробки продукції підви
щує рівень її конкурентоспроможності на внутрі
шньому та світовому ринку і сприяє забезпеченню
економічної та продовольчої безпеки держави.
Для запровадження стратегії диверсифі
кації у ПрАТ "Оберіг" Арбузинського району
ми побудували модель оптимізації структури
посівних площ та максимізації прибутку за
рахунок реалізації частини продукції. Це доз
волило врахувати всі можливості господарства
при фактичній структурі посівних площ, удос
коналеній структурі без переробки частини
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ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɟɡ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɭ %
ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ

його виробленої про
дукції та з нею і отри
мати реалістичний про
гноз розвитку госпо
дарства. Таке рішення
дозволить отримати
додатковий прибуток у
розмірі 608,6 тис. грн. у
порівнянні з фактич
ним, при цьому рента
бельність виробництва
підвищиться на 9,4%.
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