
57
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2012

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фактори циклічності, нестабільності та мінли�

вості ринкового середовища, посилені динамічни�
ми структурними змінами в економіці України,
стимулюють посилення диверсифікаційних про�
цесів у аграрній сфері. Наразі диверсифікація
діяльності аграрних підприємств може розгляда�
тися як їх природна реакція на невизначеність та
нестабільність середовища господарювання
(бізнес�оточення). В цих умовах виникає не�
обхідність дослідження впливу невизначеності та
ризиків на диверсифікаційні зміни в аграрній
сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Проблеми диверсифікації діяльності під�
приємств аграрної сфери досліджені у наукових
працях ряду вітчизняних вчених, зокрема В. Анд�
рійчука, М. Корінько, В. Юрчишина, Н. Масла�
ка, Т. Травіної, Н. Степаненко, Н. Мельник [4],
В. Ткачука [7]. Питання ризикованості та невиз�
наченості діяльності аграрних підприємств висві�
тлені у роботах П. Саблука, С. Чмиря, В. Бойка.
Проте, незважаючи на отримані результати дослі�
джень вказаних вчених, недостатньою мірою розк�
ритими залишаються питання оцінки ризиків, які
виникають в нинішніх умовах функціонування
підприємств аграрної сфери. Тому метою даного
дослідження є визначення та характеристика впли�
ву ризиків, що виникають в умовах невизначеності
на диверсифікаційні процеси в аграрній сфері.
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Досліджено особливості здійснення економічної діяльності в аграрній сфері економіки. Вивчено
та охарактеризовано причини виникнення невизначеності та ризиків у аграрному секторі. Виділено
основні ризики, що впливають на зміну диверсифікаційних процесів у агропромисловому виробництві.
Розглянуто сутність диверсифікації як механізму пристосування до умов невизначеності.

The peculiarities of economic activity in the agrarian sphere of economy have been investigated. The reasons
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ОБ'ЄКТ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Об'єктом дослідження є процес впливу невиз�

наченості та ризиків на диверсифікаційні зміни в
аграрній сфері. Методологічну основу досліджен�
ня становить сукупність принципів та підходів до
пізнання теоретичних засад розвитку диверсифі�
каційних процесів у аграрній сфері. При прове�
денні дослідження використано монографічний
метод, за допомогою якого опрацьовано фактичні
матеріали, що характеризують появу та вплив
різних чинників на зміну агропромислового вироб�
ництва. На основі комплексного використання ме�
тодів індукції і дедукції, аналізу і синтезу виявле�
но та розкрито особливості розвитку диверсифі�
каційних процесів у аграрній сфері з врахуванням
впливу ризиків та невизначеності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Невизначеність та ризики, що виникають в її умо�

вах, нині є каталізатором диверсифікаційних змін в
аграрній сфері. Так, якщо здебільшого диверсифі�
кацію розглядають як стратегію розвитку підприє�
мницької діяльності, то сьогодні все частіше її дос�
ліджують як стратегію пристосування до діяльності
в умовах невизначеності [5]. Рішення, прийняте
підприємцем, майже завжди поєднане з економічним
ризиком, що зумовлений наявністю ряду факторів
невизначеності, заздалегідь не передбачених. По�
єднання невизначеності та ризику є визначальною у
системі понять, пов'язаних з ризиком.

Невизначеність — широке поняття, яке відоб�
ражає об'єктивну неможливість отримати абсолют�
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не знання про внутрішні та
зовнішні умови їх функціонуван�
ня, неоднозначність параметрів [3,
с. 102]. Поняття невизначеності та
ризику тісно пов'язані між собою.
Ризик виникає та існує в умовах
невизначеності. Виокремлюють
такі основні причини невизначе�
ності, що є джерелами ризику для
підприємницької діяльності: спон�
танність природних процесів і
явищ, стихійні лиха; випадковість;
неможливість однозначного піз�
нання об'єкта за існуючих умов і
методів наукового пізнання; не�
повнота, недостовірність інфор�
мації; обмеженість, недостатність ресурсів при
прийнятті і реалізації рішень [3, c. 33].

Ризикованість та невизначеність діяльності
сільськогосподарських підприємств також пов'я�
зана з сезонністю, застарілою матеріально�техні�
чною базою, обмеженістю інновацій, нерозвине�
ною інфраструктурою, недостатньою державною
підтримкою, нестабільністю економічних кінцевих
результатів за різних природно�кліматичних умов,
відсутністю оптимального розміщення виробниц�
тва сільськогосподарської продукції, недоскона�
лістю методології залучення кредитів та інвестицій
в аграрну сферу, неоднозначністю, неопрацьова�
ністю та частковістю регуляторних заходів та за�
конодавчих актів (рис. 1).

Швидкий розвиток НТП є однією з визначаль�
них особливостей прояву невизначеності в ринко�
вих умовах. Якщо за часів командно�адміністра�
тивної системи управління наукові досягнення
визначались лише на державному рівні, то при рин�
кових умовах господарювання, що характери�
зується відкритістю економіки, технології імпор�
туються із�за кордону. НТП розширює можли�
вості впровадження нових диверсифікаційних змін
в аграрній сфері з можливістю використання нової
техніки та технологій. Наявність нової матеріаль�
но�технічної бази в аграрних підприємствах
сприяє вивільненню персоналу та зниженню со�
бівартості виробничих процесів. Використання
стратегії диверсифікації пов'язане з використан�
ням вільних коштів та працівників. Для аграрних
підприємств це може бути: розширення напрямів
діяльності за рахунок вкладання коштів в інші пер�
спективні напрями (як нові, так і не пов'язані з ос�
новним видом діяльності).

Невизначеність діяльності аграрних підприємств
пов'язана з недосконалістю та постійними змінами
в законодавстві. Так, наприклад, при централізованій
економіці суб'єкти аграрного сектора відчували ве�
лику матеріальну, адміністративну, правову підтрим�
ку від держави, яка полягала у злагодженій системі
постачання та збуту при здійсненні певного вироб�
ничого циклу. Сьогодні ж для них залишається не�
велика частка допомоги у вигляді дотацій, субсидій,
зниження податкового тягаря, нормативно�законо�

давчого забезпечення тощо. Проте роль цих держав�
них інститутів влади настільки незначна, що вони не
забезпечують колишніх стабільних умов господарю�
вання для суб'єктів аграрної сфери економіки. Тому
останні вимушені самостійно здійснювати пошук
шляхів виживання на ринку. За допомогою дивер�
сифікації аграрні підприємства можуть повніше ви�
користовувати свій виробничий потенціал, а також
проникати в інші галузі економіки. Прикладом може
бути використання техніки як для власних потреб,
так і для потреб населення, інших господарств у виг�
ляді надання їм відповідних послуг. Наведений при�
клад диверсифікаційних змін характерний і для та�
кого фактора невизначеності, як обмежені можли�
вості залучення кредитів та інвестицій.

Наразі реальне економічне становище біль�
шості сільськогосподарських товаровиробників
нестійке. Рівень ризику довгострокових і корот�
кострокових вкладів у виробництво дуже великий,
політичне становище в державі нестабільне,
здатність державних структур приймати на себе
ризики при наданні потенційним інвесторам необ�
хідних гарантій низька. Сільське господарство за�
лишається недостатньо привабливим об'єктом
інвестування. Інвестиційний клімат в галузі може
бути охарактеризований як несприятливий. Внас�
лідок цього агропромислове виробництво недо�
статньо відкрите для зовнішніх інвестицій.

Таким чином, економічна діяльність аграрних
підприємств має елемент невизначеності, оскіль�
ки внутрішнє і зовнішнє середовище постійно
змінюється. Відтак, можна прогнозувати лише
вірогідні результати здійснення господарської і
комерційної діяльності. Вірогідність отримання
негативних наслідків діяльності, як і небезпека
невиконання запланованих результатів, свідчать
про ситуацію посиленого ризику.

Природні умови та особливості функціонуван�
ня аграрних підприємств спричиняють розрив між
часом виробництва й робочим періодом, внаслідок
чого, зокрема у рослинництві, використання тех�
ніки й робочої сили має сезонний характер. Ця
особливість сільського господарства визначає
спеціалізацію та поєднання галузей у підприєм�
ствах, що, в свою чергу, викликає потребу в сво�
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Рис. 1. Особливості появи невизначеності в аграрній сфері

Джерело: сформовано на основі [1].
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єрідній організації виробництва для більш повно�
го й рівномірного використання виробничих за�
собів. Практичне застосування концепції диверси�
фікації для аграрних підприємств згладжує се�
зонність, що характерна для їх діяльності.

Особливістю аграрного виробництва є те, що
воно здійснюється під впливом природного факто�
ра, в умовах розбіжності робочого періоду й періо�
ду виробництва, відчутної залежності аграрного ви�
робництва від природних, регіональних, економіч�
них, транспортних, майнових та інших особливос�
тей. Водночас, коли природні сили в будь�якій іншій
галузі розглядаються лише з погляду стихійного
лиха і заподіяння збитків, то сільське господарство
в цьому відношенні є винятком. Дія природних фак�
торів тут може приносити не лише збитки, а й до�
датковий дохід. Тобто до економічних умов невиз�
наченості, у яких функціонують підприємства аграр�
ної сфери, долучаються ще й природні умови.

Розглянемо ризики, які виникають в аграрній
сфері при врахуванні умов невизначеності, та їх
вплив на диверсифікаційні процеси (рис. 2).

Прийняття рішень в умовах невизначеності ха�
рактеризується тим, що неможливо однозначно пе�
редбачити їх наслідки. Діяльність усіх економічних
суб'єктів постійно супроводжується ризиком. Ризик
— це об'єктивно�суб'єктивна категорія, що пов'яза�
на з подоланням невизначеності, випадковості, кон�
фліктності в ситуації неминучого вибору, що відоб�
ражає ступінь досягнення суб'єктом очікуваного ре�
зультату [3, с. 22]. Ризик — спосіб ведення бізнесу в
умовах невизначеності. В аграрній сфері прояв ри�
зику є значно більшим, враховуючи ознаки, харак�
терні тільки для цього виду господарювання. Умови
невизначеності та ризики, що в них виникають, є по�
штовхом диверсифікаційних змін в аграрній сфері.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основними факторами, що визначають розви�
ток диверсифікаційних процесів в діяльності гос�

подарюючих суб'єктів, є особ�
ливості галузі, в якій функціо�
нує підприємство, та діюча сис�
тема управління підприємства�
ми. Для підприємств аграрної
сфери диверсифікація виступає
дієвим механізмом пристосу�
вання до умов невизначеності.
При прийнятті рішень щодо до�
цільності диверсифікації особ�
ливе значення має дослідження
потенційних ризиків, що супро�
воджуватимуть цей процес. З
огляду на складність та ваго�
мість зазначеного питання, пер�
спективами подальших дослід�
жень у визначеному актуально�
му напрямі є систематизація та
класифікація ризиків, що мо�
жуть виникнути при розвитку

диверсифікаційних процесів на підприємствах аг�
рарної сфери, та обгрунтування механізмів їх ло�
калізації і нейтралізації.
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Рис. 2. Чинники впливу на зміну диверсифікаційних процесів в
аграрній сфері

Джерело: побудовано на основі [6].
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