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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення ефективності господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств, підвищення їх рентабельності є одним з 

основних завдань, що стоять перед аграрною галуззю. У науці та практиці існує 

низка методичних інструментів для покращення якості функціонування 

суб’єктів підприємництва. Одним із таких інструментів, що використовуються 

для раціоналізації ведення господарської діяльності, є диверсифікація. Це 

складне багатогранне явище, яке повністю інтегрується з усіма процесами на 

сільськогосподарському підприємстві, а тому потребує детального дослідження 

в розрізі економічних, виробничих, соціальних, технічних, екологічних, 

управлінських аспектів. 

Ефективне здійснення диверсифікації діяльності дозволить підприємству 

вийти на якісно вищий рівень господарювання, знизити ризики його 

функціонування та підвищити прибутковість за рахунок повнішого 

використання наявних ресурсів і ринкових можливостей.  

Разом з тим далеко не всі зусилля вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств з диверсифікації їх діяльності є економічно успішними. Їх дії в 

цьому напрямку не завжди відповідають суспільним потребам, узгоджуються з 

принципами екологобезпечного аграрного виробництва. Тому вирішення 

питання ефективного здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами потребує розробки науково 

обґрунтованих підходів з урахуванням можливостей конкретного суб’єкта 

господарювання та втілення їх через реалізацію відповідних організаційно-

економічних заходів. 

Проблеми здійснення диверсифікації є предметом теоретико-прикладних 

досліджень багатьох українських учених, серед яких В. Андрійчук, Т. Зінчук, 

О. Зоренко, М. Корінько, С. Онисько, М. Радєва, В. Ткачук, Г. Черевко, 

О. Шарко. Питання здійснення диверсифікації в діяльності 

сільськогосподарських підприємств та оцінки результатів її застосування 
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розглядали у своїх працях М. Войцеховський, Г. Кені, В. Кера, К. Кляйн, 

Г. Козаченко, Д. Комісаренко, С. Краус, С. Кузнецова, В. Маркова, Н. Мельник, 

Г. Соколюк та інші вітчизняні й зарубіжні науковці.  

Водночас окремі теоретико-методологічні та організаційні аспекти 

здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств 

потребують додаткового поглибленого дослідження з урахуванням 

регіональних особливостей і змін, що виникають під впливом глобалізаційних 

процесів. Це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, визначило 

його мету й завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на 2011–

2015 рр. – “Розробка організаційно-економічного механізму удосконалення 

функціонування виробничо-господарських структур регіону” (номер державної 

реєстрації 0111U000875) та 2012–2017 рр. – “Розробка і обґрунтування 

соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму 

збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (номер 

держреєстрації 0113U004332). Участь дисертанта у виконанні зазначених тем 

полягала в обґрунтуванні напрямів підвищення ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств шляхом здійснення її диверсифікації. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування теоретико-методологічних положень та розробка практичних 

рекомендацій щодо здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх ефективного розвитку. 

Відповідно до поставленої мети в дисертації визначено та вирішено такі 

завдання: 

- уточнити поняття “диверсифікація діяльності” та дослідити основні 

особливості її здійснення на сільськогосподарських підприємствах; 

- удосконалити класифікацію диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 
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- визначити тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств і 

окреслити на цій основі ефективні й найбільш оптимальні методи здійснення 

диверсифікації їх діяльності; 

- розробити методику оцінки результативності здійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарськими підприємствами; 

- удосконалити методичні підходи до оцінки ризиків та можливостей у 

процесі здійснення диверсифікації діяльності підприємств; 

- розробити механізм реалізації диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 

- обґрунтувати перспективні напрями підвищення ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств за рахунок здійснення її диверсифікації. 

Об’єктом дослідження є процес диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів розвитку диверсифікації сільськогосподарських 

підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою для 

наукового дослідження стали положення вітчизняної та зарубіжної економічної 

науки з питань здійснення диверсифікації діяльності в контексті розвитку 

сільськогосподарських підприємств.  

Для реалізації завдань дисертаційної роботи було використано загальні та 

спеціальні методи наукового дослідження: історичний метод – для вивчення 

історичних передумов розвитку теорій та виникнення понять, які 

характеризують досліджуване явище диверсифікації; теоретичного 

узагальнення – для розкриття змісту і сутності поняття диверсифікація; 

системний підхід – для вивчення особливостей функціонування 

сільськогосподарських підприємств у розрізі здійснення ними диверсифікації 

діяльності; аналізу та синтезу – для обґрунтування перспективних видів 

виробництва в сільськогосподарській галузі, які представляють собою 

напрямки для здійснення диверсифікації діяльності її підприємств; ситуаційний 
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підхід – для вивчення та виокремлення часткових характеристик явища 

диверсифікації для здійснення комплексної класифікації досліджуваного 

явища; математичне моделювання – для аналізу великої сукупності даних 

функціонування сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону та 

виділення певних математичних закономірностей застосування останніми 

диверсифікації; графічний метод – для наочності відтворення отриманих 

результатів дослідження.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, 

офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Головного управління статистики в Івано-

Франківській області, науково-аналітичні публікації вітчизняних та зарубіжних 

авторів, особисті спостереження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

удосконалено: 

- методику оцінки стану та результативності здійснення різних видів 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств на основі 

економіко-математичного моделювання з урахуванням тенденцій зміни обсягів 

і видів виробництва; 

- сутність поняття “диверсифікація діяльності”, що, на відміну від його 

традиційного трактування, розглядається як сукупність послідовних, 

спланованих дій щодо освоєння підприємством нових напрямів діяльності з 

метою досягнення певних економічних цілей та забезпечення найбільш повної 

реалізації його конкурентних переваг; 

- методичний підхід до оцінки рівня ризикованості та обсягу потенційної 

вигоди від здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств з урахуванням загального рівня ризикованості суб’єкта 

господарювання, ризикованості основного напрямку його виробництва, рівня 

диверсифікованості та рівня ризикованості діяльності в певному географічному 

регіоні; 
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- модель здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств, яка передбачає проходження системи послідовних етапів – від 

підготовчого до моніторингового для забезпечення комплексного планування 

та ефективного здійснення диверсифікації; 

- методику оцінки очікуваних результатів диверсифікації на основі 

використання матриці векторного зростання ризиків різних видів 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств залежно від 

рівня суміжності продуктів та освоєння ринку збуту продукції; 

набули подальшого розвитку: 

- система класифікації диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств шляхом доповнення організаційно-технологічними та соціально-

екологічними класифікаційними ознаками, пов’язаними з особливостями 

виробничого характеру; 

- методичні підходи до аналізу виробничої інфраструктури аграрного 

сектора, які базуються на комплексному дослідженні внутрішніх і зовнішніх 

економічних чинників, що впливають на діяльність сільськогосподарських 

підприємств, для виявлення на цій основі передумов здійснення диверсифікації 

останньої; 

- концептуальні підходи до розробки стратегічних напрямів комплексного 

розвитку диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств з 

активним становленням органічного виробництва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування запропонованих наукових рекомендацій і методичних розробок 

для вибору видів диверсифікації діяльності та шляхів їх здійснення 

сільськогосподарськими  підприємствами. Напрацювання автора сприятимуть 

комплексній оцінці етапів здійснення цієї диверсифікації, зменшенню 

економічних ризиків діяльності сільськогосподарських підприємств, зростанню 

прибутковості й екологічної безпечності виробництва їх продукції.  

Пропозиції автора щодо практичного застосування моделі поетапного 

здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств 
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застосовуються при розробці плану розвитку ТзОВ “Райз-Прикарпаття” 

(довідка № 298-1/3 від 21.03.2016 р.). Ця ж модель використовується на 

підприємствах Коломийського району (довідка № 727/01-627/108 від 24.12.2014 

р.). 

Результати наукових досліджень і рекомендації з питань розвитку і 

впровадження диверсифікаційних процесів у діяльність сільськогосподарських 

підприємств взяті до впровадження господарськими структурами Калуського 

району (довідка № 23/01/08/08 від 26.12. 2014 р.). 

Теоретичні та методичні результати дисертаційного дослідження 

використовуються при викладанні дисциплін “Стратегічне управління” та 

“Економіка підприємства” при підготовці студентів економічних 

спеціальностей ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” (довідка №  01-15/03/975 від 02.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій викладено результати дослідження автором проблем здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. Дисертанту 

належать наукові положення, висновки й пропозиції, що містяться в роботі. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та 

положення, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися та одержали схвалення на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції “Ефективність функціонування 

сільськогосподарських підприємств” (Львів, 2013 р.), Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки” 

(Тернопіль, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток 

національної економіки: методологія та практика” (Івано-Франківськ,  2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективные инновации в 

науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014” (Іваново, Росія, 2014 р.). 
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Публікації. За результатами наукових досліджень автором опубліковано 

10 наукових праць загальним обсягом 3,7 ум. др. арк., у т. ч. 5 статей у 

наукових фахових виданнях України обсягом 2,85 ум. др. арк., серед яких 

стаття в журналі з індексом SCOPUS, а також одна стаття в колективній 

монографії та 4 публікації в матеріалах конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційна 

робота викладена на 185 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація містить 10 

таблиць, 16 рисунків, 8 додатків. Список використаних джерел налічує 166 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Економічна суть і роль диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки України. 

Із виконанням функції забезпечення населення різноманітними продуктами 

харчування зростає також його роль в окресленні соціальних аспектів 

життєдіяльності на селі. Особливістю сучасного перебігу урбаністичних 

процесів є постійне зміщення балансу в бік зростання кількості людей, що 

проживають у містах, і зменшення чисельності сільського населення. Для 

аграрної галузі в Україні на даний час характерне наростання економічних 

диспропорцій, низька ефективність фінансової системи, збільшення боргової 

кризи та зменшення кількості державних програм з підтримки сільського 

господарства. 

Діяльність вітчизняних сільськогосподарських підприємств 

характеризується нераціональним землекористуванням (показники Світового 

банку за розділом “Agriculture & Rural Development” показують, що дохід з 

одиниці площі сільськогосподарських угідь Польщі, Чехії та Болгарії 

перевищує в 1,5-2 рази аналогічний показник України, а показник Франції, 

Німеччини та більшості країн Європейського союзу – в 5-6 разів [121], хоча 

Україна володіє 8,8% світових запасів чорноземів).  

На сучасному етапі в сільськогосподарській галузі наявні такі основні 

проблеми, як застаріла технічна і технологічна база, зокрема 80% машинного 

парку потребує капітального ремонту, стійкий процес «старіння» кадрів і 

зменшення рівня суспільного добробуту, незначний потік інвестицій. А також 

“внаслідок пасивності споживчої кооперації, вкрай повільного становлення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і кредитних спілок на селі 
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значна частина сільськогосподарських продуктів не знаходить збуту” [118, с. 

58]. Це призводить до того, що при відсутності науково обґрунтованих 

маркетингових схем сільськогосподарська продукція поступово втрачає свою 

конкурентоспроможність не тільки на зарубіжних, але й на вітчизняних ринках 

поруч із аналогічними імпортними товарами. Характерним є те, що для 

українських сільськогосподарських підприємств основним чинником, що 

регулюює ціни на продукцію є витрати, рівень яких має відповідати умовам 

ринку, і даний факт вимагає формування виваженої цінової політики. 

Підприємства аграрного сектору потребують ефективної моделі розвитку, 

яка в сучасних ринкових умовах забезпечить не тільки виживання, але й 

оптимізацію діяльності та стабільний ріст доходів. Необхідно забезпечити 

"економічне зростання галузі, продовольчу безпеку та сталий добробут народу 

України" [69, с. 2].  

Одним з перспективних рішень для сільськогосподарських підприємств є 

диверсифікація, яка дає змогу протистояти ринковим викликам, 

раціоналізувати землекористування, забезпечити фінансову стійкість та 

конкурентоспроможність. Для проведення раціональної цінової політики 

сільськогосподарські підприємства мають здійснювати поступові дії для 

ефективного збуту продукції і отримання прибутку, а це забезпечує 

розширення сільськогосподарського виробництва і задоволення потреб 

споживачів. Цього можна досягти при проведенні диверсифікації господарської 

діяльності. Це доцільно з огляду на саму особливість ведення сільського 

господарства. По-перше, більшість земельних, технічних і людських ресурсів є 

придатними для виробництва інших суміжних видів продукції. Крім того 

аграрним підприємствам у процесі виробництва властивий значний відсоток 

біологічних відходів, які можуть бути ресурсно-сировинною базою для 

впровадження переробки вторинної сировини з метою отримання нового 

продукту. Упровадження диверсифікаційних процесів відкриває нові 

можливості щодо збільшення стабільності й суттєвого зменшення фінансових 

ризиків, що потребує “порівняння розмірів вкладеного у виробничо-збутову 
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діяльність капіталу з фінансовими результатами” [56, с. 151], виведення 

продукції на нові ринки, розширення трудового потенцалу підприємства, що, у 

свою чергу, забезпечує вихід господарства на конкурентний рівень, стійкість 

продукту на ринку. Наслідком диверсифікаційних процесів у сільському 

господарстві буде збільшення кількості працевлаштованого населення й 

зростання економіки галузі та країни в цілому.  

Диверсифікація – порівняно нове явище для України, швидко 

поширюється на Заході з середини 50-х XX ст. Вона покликана до життя 

науково-технічною революцією, необхідністю пристосування бізнесу до 

швидких структурних змін, посиленням конкурентної боротьби. 

Диверсифікація також є інструментом використання переваг ко мбінування, 

проникнення в нові прибуткові галузі, стабілізації бізнесу (діє за принципом 

«не класти всі яйця до одного кошика»). Диверсифікація дає змогу 

компенсувати спад збуту на ринку одних товарів його зростанням на інших. 

Завдяки цьому диверсифіковані підприємства більш стійкі та 

конкурентоспроможні, ніж вузькоспеціалізовані. Вони мають можливість 

переливати капітал у найприбутковіші галузі [53, с. 344]. Диверсифікація 

передбачає впровадження такого виду діяльності чи виробництво і реалізацію 

такої продукції, які дадуть змогу підприємству ефективно використовувати 

ресурси, при цьому забезпечуючи найбільш повну та ефективну реалізацію 

його конкурентних переваг.  

Питання диверсифікації, її сутності та особливостей прояву в галузі 

сільського господарства розглянуто в працях багатьох учених. Серед 

вітчизняних науковців це В. Г. Андрійчук, В. В. Липчук, Г. В. Черевко, 

В. І. Ткачук, М. М. Радєва, М. Д. Корінько, О. О. Шарко, Т. О. Зінчук, 

О. В. Зоренко, С. М. Онисько, П. С. Березівський, К. В. Васьківська, 

В. М. Алексійчук, І. Ф. Баланюк, Н. Б. Мельник, Н. І. Степаненко, 

В. А. Борисова, І. Б. Яців та ін [4; 81; 152; 113; 78; 156; 67; 64; 104; 15; 25; 1; 12; 

88; 131; 19; 163]. Зарубіжні вчені, зокрема М. А. Басаєва, І. Т. Басаєв, 

В. Я. Красников, А. С. Андріанов, Г. Кені, Х. Чаплін, В. Каре, К. Кляйн, 
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Л. Чейс-Вілд, у своїх наукових працях теж аналізували й розглядали 

особливості диверсифікації в аграрній сфері [14; 6]. 

У науковій літературі висвітлено різноманітні трактування терміна 

“диверсифікація”. 

З часів прадавніх цивілізацій мислителі, філософи, керівники розглядали 

питання про методи господарювання, про розширення видів діяльності, про 

ефективність і прибутковість сільськогосподарського процесу. Як наслідок, 

розроблялись організаційні і методологічні рекомендації щодо проведення 

захолів для оптимізації різноманітних галузей сільського господарства – 

виноградарства, садівництва, хлібопекарського виробництва, тощо. В цей час 

з’являються перші повідомлення про багатогалузевість, як метод збільшення 

прибутковості [75, с. 2-3].  

Саме слово “диверсифікація” походить від латинських слів diversus – 

різний і facere – робити [ 80, с. 25]. Словник іншомовних слів так тлумачить це 

поняття [124, с. 355]: 

- різнобічний розвиток, розмаїття; 

- створення декількох різних виробничих напрямів у межах одного 

підприємства; 

- розширення сфер діяльності фірми на ринках нових товарів, не 

пов’язаних з її основним виробництвом.  

В “Економічному словнику-довіднику” за редакцією С. В. Мочерного 

“диверсифікація” тлумачиться як “розширення номенклатури продукції, що її 

виробляють окремі фірми та об’єднання” [53, с. 344–345]. На нашу думку, 

диверсифікація є передусім економічним явищем, яке супроводжує діяльність 

підприємств, а вищенаведені визначення не охоплюють питання прибутковості 

господарювання та цілей проведення диверсифікації. 

Економічний тлумачний словник визначає поняття диверсифікації як 

“розширення форм діяльності, видів продукції, використовуваних фінансових 

інструментів з метою мінімізації господарських ризиків, а також виживання 

підприємств у сучасних ринкових умовах” [54, с. 179]. Дане тлумачення чітко 
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описує що поняття диверсифікації не є суто явищем виробничим, а також 

охоплює інші сфери діяльності підприємства.  

На відміну від попереднього твердження диверсифікацію автор Г. 

Армстронг описує тільки частковий випадок досліджуваного явища і визначає 

що “це стратегія зростання (або розвитку), яка здійснюється за рахунок 

відкриття або придбання нових виробництв, не пов’язаних з існуючими 

товарами та ринками компанії” [8, с. 587]. 

Аналогічно Л.А. Швайк описує тільки частковий випадок диверсифікації. 

Він розглядає її як “спосіб розвитку підприємства, що полягає в освоєнні 

виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що включає 

не просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 

підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з основними видами 

діяльності фірми горизонти” [158, с. 154].  

В Економічному словнику-довіднику за редакцією В.С. Сухарського суть 

диверсифікації полягає в двох ключових моментах: 

- одночасному розвитку багатьох видів виробництва, розширенні 

асортименту виробів;  

- визначенні виду стратегії маркетингу, спрямованого на розширення 

сфер діяльності фірми, на ринок нових видів продуктів, виробництво яких не 

пов’язане з основним виробництвом фірми [136, с. 60].  

 Дослідник В. І. Губенко визначає диверсифікацію як “розширення та 

посилення активності суб’єктів господарювання, що означає їх зацікавленість у 

найбільш різноманітному та ефективному функціонуванні з метою залучення 

додаткового капіталу та уникнення небажаного ризику втрат” [46, с. 3]. Дане 

визначення чітко окреслює цілі та мету досліджуваного економічного явища, 

проте не включає в себе шляхів досягнення ефективного функціонування. 

М. М. Скоробогатов  вважає, що диверсифікація — “це одночасний 

розвиток декількох або багатьох не взаємопов’язаних технологічних видів 

виробництва чи обслуговування, розширення асортименту виробництва або 

послуг” [123, с. 18].  

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/76807/source:default
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Науковці Л. О. Мармуль і М. М. Радєва стверджують, що диверсифікація 

– це “стратегія, яка дозволяє підприємству вижити та підвищити ефективність 

шляхом освоєння нових напрямів діяльності” [86, с. 6]. Дане тлумачення досить 

лаконічне, проте чітко характеризує, що диверсифікація не самовільний процес, 

який трапляється при здійсненні господарської діяльності підприємством, а є 

чітко спланована послідовність дій (стратегія) для досягнення 

середньострокових та довгострокових цілей суб’єкта господарювання. 

М. В. Миньковска, у свою чергу, зазначає, що диверсифікація є 

динамічним процесом, який має свої завдання й цілі залежно від рівня розвитку 

виробничо-господарської діяльності підприємства або галузі в цілому [94, 

с. 36].  

В.І. Ткачук у своєму науковому дослідженні доходить висновку, що 

“диверсифікацію слід розглядати як процес (просування), тобто послідовність 

кроків підприємства, спрямованих на досягнення певної мети або результату. 

Основним змістом процесу диверсифікації є розвиток декількох не 

взаємопов’язаних або обслуговуючих виробництв, розробка нових видів 

товарів, робіт, послуг на основі перерозподілу ресурсів, якими забезпечене дане 

підприємство в інші сфери, які суттєво відрізняються від попередніх” [139, 

с. 83].  

Виходячи із цих трактувань та необхідності уточнення поняття 

“диверсифікація діяльності”, варто розглянути тлумачення самого терміну 

“господарська діяльність”. Поняття господарської діяльності наводиться у ст. 3 

Господарського Кодексу України і тлумачитьсся як “діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення 

та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність” [43]. 

М.Д. Корінько у своїх наукових працях стверджує, що сутність процесу 

диверсифікації як економічного процесу має велике значення для підтримки 

можливості подальшого ведення господарської діяльності [76, с. 48]. 
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Таким чином, враховуючи вище проаналізовані дослідження вчених, 

можна сформулювати власне визначення поняття “диверсифікація діяльності”. 

Диверсифікація діяльності – це сукупність послідовних, спланованих дій, щодо 

освоєння підприємством нових напрямів діяльності з метою досягнення 

економічних цілей та забезпечення найбільш повної реалізації його 

конкурентних переваг. 

Здійсненню диверсифікації діяльності передує їх ґрунтовний вибір, 

детальний аналіз умов розширення діяльності, постановка конкретних цілей 

проведення та встановлення способу реалізації, складання короткострокових і 

довгострокових планів. Тобто важливим моментом є те, що диверсифікаційна 

діяльність повинна бути спланованою. Її планування полягає в пошуку 

відповідей на запитання:  

- який теперішній стан організації (рівень якості й продажу товарів, 

прибутки підприємства тощо); 

- чого організація прагне досягти внаслідок здійснення диверсифікації 

діяльності; 

- яким чином і які саме напрями диверсифікаційнії діяльноті доцільно 

застосовувати, щоб досягти бажаного результату. 

Диверсифікація діяльності включають в себе не одну окрему акцію 

підприємства, а комплекс дій (процесів), які через свою послідовність ведуть до 

досягнення стратегічної мети розвитку. 

 Отож необхідне часове планування як усієї стратегії диверсифікації, так і 

кожної її складової, зокрема для створення можливості своєчасного контролю 

за етапами її здійснення та аналізу проміжних результатів. Адже важко 

управляти будь-якими довгостроковими процесами, не спостерігаючи 

поточного результату. Управління будь-яким довгостроковим процесом 

включає в себе моніторинг усіх дій підприємства з можливістю своєчасної і 

адекватної корекції стратегії розвитку. 

Змістом диверсифікаційних процесів, виходячи з тлумачень словників і 

досліджень науковців, визначення яких подані вище, є “освоєння виробництва 
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нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг” [158, с. 47], “створення 

декількох різних виробничих напрямів у межах одного підприємства” [124, с. 

355], “розвиток декількох не взаємопов’язаних або обслуговуючих виробництв” 

[139, с. 83], розробка нових видів товарів і послуг, а також освоєння продукції 

пов’язаної з основним виробництвом [35, с. 149]. 

Основним цільовим спрямуванням диверсифікації діяльності є 

покращення фінансового добробуту підприємства.  

Доцільність використання диверсифікації діяльності на підприємствах 

сільськогосподарської галузі, як методу підвищення конкурентоспроможності 

організації і зниження її фінансових ризиків, що пов’язані як з внутрішніми 

умовами функціонування підприємств, так із зовнішніми факторами, 

ґрунтується на особливостях ведення сільського господарства, до яких 

відносяться: 

- сезонність виконання основних робіт та використання техніки; 

- суттєва залежності результатів господарювання від погодних умов; 

- можливість ведення різних видів господарської діяльності в залежності 

від кліматичної зони; 

- значний вплив на результативність виробництва стану та складу ґрунтів, 

тощо. 

Ці чинники роблять сільськогосподарське підприємство нестійким в 

плані стабільності обсягів виробництва і якості кінцевого продукту. Виникають 

труднощі в “оперативному управлінні активами і пасивами підприємства” [119, 

с. 140]. 

Диверсифікація передбачає розширення основного виду діяльності 

організації в суміжні або не суміжні сектори виробництва нової продукції. 

Враховуючи специфіку сільськогосподарських підприємств, диверсифікацію 

доцільно спрямувати на вирівнювання сезонного коливання виробництва, 

зниження залежності діяльності підприємства від погодних, кліматичних, 

реологічних та інших природних умов, а також на освоєння таких видів 
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виробництв, які забезпечать найбільш повну реалізацію його конкурентних 

переваг. 

Здійснення диверсифікації в аграрній галузі зумовлені сукупністю 

проблем та особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств, 

які формують такі основні завдання та цілі щодо їх розвитку: 

- ефективне та комплексне використання земельних ресурсів з 

урахуванням ринкових потреб; 

- забезпечення прибутковості аграрних підприємств, враховуючи 

регіональні природно-кліматичні умови ведення сільськогосподарської 

діяльності; 

- розширення господарської діяльності підприємств; 

- зниження ризиків економічної діяльності; 

- адаптація до змін зовнішнього середовища, виживання в сучасних 

нестабільних умовах господарювання;  

- нівелювання сезонності виробництва; 

- нарощення ресурсного та економічного потенціалу; 

- забезпечення екологічно орієнтованого ведення сільського 

господарства та виробництва продукції, якість якої відповідає світовим 

стандартам за фізико-хімічними, мікробіологічними, генетичними та іншими 

показниками; 

- “забезпечення збереження та охорони ґрунтів – тобто проведення 

системи правових, організаційних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх 

захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з 

дотриманням ґрунтозахисних технологій та забезпеченням екологічної безпеки 

довкілля” [57];  

- зниження залежності від постачальників; 

- розробка і впровадження менеджерських і маркетингових стратегій 

для підвищення зацікавленості продукцією потенційними клієнтами; 
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- реалізація "виробниками сільськогосподарської продукції заходів, 

що забезпечують ефективність виробництва та збуту на основі гнучкої 

адаптації до вимог ринку, розвинутої інфраструктури і оптимальних 

логістичних схем" [126, с. 43];  

- зростання зайнятості в регіоні, зниження рівня безробіття; 

- зниження фінансових ризиків і зростання фінансової рівноваги за 

рахунок синергетичного ефекту та інші [40, с. 137]. 

Метою диверсифікації діяльності у сільскогосподарській галузі є 

забезпечення вирішення питань, що пов'язані з новими викликами соціально-

економічного характеру в аграрній галузі та створенні такої структури 

виробництва, яка б підвищила його ефективність та забезпечила ефективний 

розвиток сільськогосподарського підприємства через розширення його 

діяльності. 

Таким чином, виходячи з специфіки функціонування аграрної галузі 

України, здійснення диверсифікації діяльності створює можливості 

сільськогосподарським підприємствам адаптуватись до постійно зростаючих 

конкурентних вимог, що є “реалією сучасного бізнес-простору” [13, с. 175]. 

Широке використання диверсифікації в сільському господарстві дасть змогу 

створити систему ефективно працюючих підприємств для забезпечення 

гармонійного розвитку економіки села, зростання кількісних і якісних 

показників аграрної галузі. 

Здійснення диверсифікації діяльності передбачає аналіз і врахування 

існуючих ринкових умов та об’єктивну оцінку як сильних, так і слабких сторін 

самого сільськогосподарського підприємства, що дає можливість знайти саме 

свою економічну нішу на ринку, нівелюючи, наскільки це можливо, залежність 

від постачальників, швидкоплинного курсу валюти, тощо. Дає можливість 

впроваджувати “концептуальні, теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

стратегії сталого економічного розвитку”[107, с. 56].  

Диверсифікація діяльності може здійснюватися як шляхом перерозподілу 

вже існуючих ресурсів та активів підприємства, так і залученням зовнішніх 
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джерел фінансування. Інвестування може відбуватись на підставі 

домовленостей з іншими юридичними чи фізичними особами, а також шляхом 

отримання державних чи міжнародних грандів для стимулювання виробництва. 

“Ресурсне забезпечення реалізації вибраних пріоритетів має відбуватися на 

багатоканальній основі й охоплювати державні дотації, надання податкових і 

митних пільг, залучення приватних інвесторів” [63], використання досвіду, 

коли “на фонди, які інвестують у венчурний бізнес, розповсюджується 

пільговий режим оподатковування” [28, с. 1432]. Часто використовується 

змішаний метод фінансування, коли внутрішнє й зовнішнє залучення коштів 

відбувається в певному відсотковому співвідношенні.  

На основі проведеного дослідження визначено основні характеристики 

диверсифікації діяльності у сільському господарстві як України в цілому, так і 

Карпатського регіону, які можна окреслити тим, що вони: 

- відбуваються в ринкових умовах, у конкурентному середовищі; 

- проходять в умовах нестабільного розвитку аграрної галузі; 

- їх вибір і перебіг залежать від особливостей природно-кліматичних та 

екологічних умов, у яких сільськогосподарське підприємство 

локалізовано; 

- зумовлені й спрямовані науково-технічним прогресом і розвитком 

ринкових відносин в економіці України; 

- плануються і здійснюються з метою збільшення прибутку та 

зменшення фінансових ризиків сільськогосподарського виробництва. 

Здійснення диверсифікації діяльності в аграрній галузі можна оцінювати 

як одне з найперспективніших управлінських рішень керівника, яке може 

привести до покращення економічного стану підприємства, його розвитку і 

збільшення доходів. Безперечно, такі процеси дають змогу вийти на вищий 

рівень господарювання, проте доцільно зазначити, що господарству на шляху їх 

упровадження доведеться подолати певні труднощі (рис. 1.1). 

Одними з найбільш вагомих труднощів, пов’язаних з здійсненням 

диверсифікації діяльності сільськогосподарськими підприємствами, є: 
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- ризик нового проекту, що включає не тільки об’єктивні й передбачувані 

ризики, з якими може зіштовхнутися сільськогосподарське підприємство, а 

також ризики непередбачувані або мало передбачувані, до яких можна віднести 

різку зміну ринкової ситуації, стихійні та кліматичні явища, зміна політики 

щодо даного сегмента ринку тощо, так як “інноваційна діяльність завжди 

пов’язана з ризиком і повна гарантія позитивного результату практично 

відсутня” [44, с. 67]; 

- додаткові фінансові затрати, тобто передбачається, що з обігу 

підприємства на деякий час необхідно вилучити певну суму коштів або 

залучити зовнішні фінансові інвестиції для здійснення диверсифікації 

діяльності, що зумовлює тимчасове послаблення фінансових позицій 

підприємства; 

- збільшення кількості конкурентів, тобто при випуску нової 

сільськогосподарської продукції виникає необхідність підприємству виходити 

на нові сегменти ринку. Це означає, що господарство повинно втримувати 

рівень реалізації свого продукту в середовищі більшої кількості конкурентів, а 

також успішно протистояти їхній фінансовій політиці; 

- потреба в оновленні трудового потенціалу означає те, що під час 

упровадження нового напряму виробництва природно виникає “дефіцит 

кваліфікованих працівників” [102, с. 231]. Тому необхідно забезпечити набір 

нового персоналу, ефективне його навчання, а також додаткові фінансові 

затрати на оплату праці й надання працівникам соціального пакету. Ризик у 

даному напрямі полягає в тому, що підприємство може виявитися нездатним 

виділити потрібну кількість коштів на пошук і забезпечення оплати праці нових 

робітників, а також надання їм необхідного кваліфікаційного рівня. Також існує 

ще одна прихована загроза, пов’язана з ментальністю робітників й 

ефективністю їх роботи в нових умовах, що суттєво може знизити результати 

від здійснення диверсифікації діяльності; 

- недостатність нових знань і навиків. В такому випадку може існувати 

дефіцит як технічних знань стосовно ведення того чи іншого технологічного 
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процесу, так і маркетингових – щодо представлення та реклами нової 

номенклатури товарів, а також спеціальних знань структури й особливостей 

сектору ринку, який зайнятий даною продукцією. Поверхневий аналіз ринку і 

слабкість обраної управлінської та маркетингової стратегії, прогалини в 

технічних знаннях зазвичай призводять до випуску неконкурентоспроможного 

товару, а також до неоптимізованих витрат на виробництво, рекламу та збут 

виробленої сільськогосподарської продукції. Тому інколи необхідно 

скористатися послугами компетентної сторонньої організації, яка допоможе 

отримати перший ефективний досвід, так як всі сфери життєдіяльності 

населення характеризується надзвичайно активним розвитком і впровадженням 

новітніх технологій. Адже неузгоджені між собою технологічні процеси на всіх 

етапах виробництва сільськогосподарської продукції можуть суттєво знизити її 

кількість і якість, що відповідно зведе до мінімуму результати від 

диверсифікації.  

Спільними зусиллями працівників усіх ланок управління 

сільськогосподарського підприємства під час застосування системи заходів 

щодо вирішення проблемних аспектів, які виникають у процесі здійснення 

диверсифікації діяльності, можна їх мінімізувати й отримати позитивні 

наслідки від диверсифікації, а саме: 

надбання цінного досвіду. Менеджери й робітники, здійснюючи 

диверсифікацію діяльності, отримують практичні навички в галузі виробництва 

згідно з технологією та навички в адмініструванні, здобувають досвід виходу на 

нові ринки. Такий досвід становить інтелектуальний капітал підприємства, який 

“в умовах інформаційної економіки виступає основним фактором економічного 

зростання” [70, с. 58] та який надає великі шанси здійснювати диверсифікацію 

діяльності в майбутньому, що сприятиме ще більшому накопиченню досвіду, а 

також розширенню виробництва, оптимізації всіх процесів з метою росту 

добробуту господарства; 
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Рис. 1.1. Труднощі й позитивні результати, які виникають під час здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарськими підприємствами*. 

* Джерело: власна розробка  автора. 
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- раціональне та комплексне використання виробничих ресурсів. У 

результаті здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарське 

підприємство починає використовувати технології, які дозволяють зекономити 

певний відсоток матеріального, часового, трудового ресурсів; 

- збільшення асортименту товарів. У процесі диверсифікації 

збільшується асортимент продукції без утрати позиції на ринку інших товарів 

підприємства; 

- забезпечення новими робочими місцями є ознакою розвитку 

сільськогосподарського підприємства. Діяльність в аграрній галузі 

характеризується великою кількістю сезонних робіт, що зазвичай є 

трудомісткими, тому диверсифікаційні процеси, які передбачають розширення 

виробничої діяльності, потребують залучення нових постійних або тимчасових 

працівників. Таким чином, вирішується проблема безробіття в регіоні, 

покращується локальна інфраструктура підприємства, воно стає більш 

привабливим для зовнішніх інвестицій; 

- зниження витрат на одиницю продукції. Після здійснення 

диверсифікації діяльності зазвичай на сільськогосподарському підприємстві 

зростають обсяги виробництва. Оскільки деякі статті постійних витрат (до 

певної межі збільшення потужностей виробництва) залишаються незмінними, 

то в результаті зменшується кількість затрачених ресурсів на виробництво 

одиниці товару; 

- можливість використання вторинного ресурсу. Однією з позитивних 

особливостей виробництва в аграрній галузі є наявність значної кількості 

вторинного біологічного ресурсу. Є можливість налагоджувати виробництво 

нової сільськогосподарської продукції без затрат на придбання або 

вирощування необхідних матеріалів, що складає одну з основних статей витрат 

організації; 

- забезпечення процвітання підприємства. Після подолання усіх 

труднощів і ризиків, пов’язаних із здійсненням диверсифікації, зростають 

доходи підприємства, забезпечується вихід на нові ринки, збільшується 
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зайнятість, зростає визнання серед клієнтів, партнерів і конкурентів, 

залучаються нові ефективніші технології, в результаті чого 

сільськогосподарське підприємство виходить на новий рівень господарювання. 

Правильно обрана стратегія диверсифікації діяльності може 

характеризуватися високою соціальною і екологічною ефективністю. Вона 

дозволяє краще насичувати ринок сільськогосподарською продукцією, заміняти 

застарілу на нову, більш якісну. Також створює можливість підвищувати 

ефективність виробництва, використовувати ресурси протягом року більш 

рівномірно, підвищувати зайнятість за рахунок створення і ефективного 

використання нових робочих місць. Диверсифікація діяльності сприяє 

зниженню залежності від імпорту, більш рівномірному надходженню доходів за 

періодами року, збільшенню економічної результативності [140, с. 264; 77, с. 

315; 125, с. 164]. 

Через низьку фінансову та технічну забезпеченість вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств, конкуренцію з боку закордонних суб’єктів 

господарювання, витратний характер диверсифікації, а також високу чутливість 

підприємств до втрати навіть невеликих коштів, прийняття рішення про 

диверсифікацію та вибір її виду повинно прийматися на підставі ретельного 

вивчення фінансово-економічних результатів диверсифікації, фінансового 

обґрунтування, врахування можливих ризиків та їх наслідків [92].  

З метою поетапного і глибокого здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарського підприємства, її слід проводити в три етапи: 

планування, впровадження та оцінка результатів. 

Планування, як перший етап диверсифікації діяльності, включає в себе: 

- оцінку ринкової ситуації, в якій веде свою діяльність 

сільськогосподарське підприємство, з детальним аналізом частки ринку, 

конкуренції та наявних і можливих ризиків; 

- аналіз діяльності аграрного суб’єкта господарювання, що включає в себе 

визначення рівня вільних фінансових, матеріально-технічних, кадрових 
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ресурсів, а також оцінку показників завантаженості виробництва та показників 

ефективності використання ресурсів, часу та обладнання; 

- дослідження можливостей залучення зовнішньої фінансової підтримки; 

- визначення мети диверсифікації; 

- вибір стратегії та виду диверсифікації з аналізом часових рамок та усіх 

витрат на здійснення. Всі витрати повинні бути забезпеченими внутрішніми 

можливостями організації чи зовнішніми надходженнями. Необхідна також 

оцінка планованого прибутку та додаткових переваг, якими можуть бути 

зменшення фінансових ризиків, покращення ситуації працевлаштування в 

регіоні, покращення умов виробництва та ін.; 

- складання плану послідовних дій для всіх підрозділів підприємства. 

Цей етап дає змогу отримати комплексну картину фінансово-

господарського стану підприємства, зовнішніх умов господарювання в 

аграрному секторі і можливості здійснення диверсифікації діяльності. Іноді на 

даному етапі керівництво може відмовитись від диверсифікаційних дій у 

зв’язку з неготовністю підприємства до таких змін. 

Другий етап полягає в практичних кроках вздійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарським підприємством і включає в себе: 

- підготовку, перерозподіл і акумуляцію ресурсів; 

- чітке визначення і розподіл повноважень, обов’язків та відповідальності; 

- практичну реалізацію комплексу дій по суті диверсифікації; 

- постійний поточний контроль результатів здійснення диверсифікації 

діяльності; 

- використання методів мотивації та стимулювання персоналу. 

На даному етапі слід чітко дотримуватись порядку дій, який був 

складений при плануванні диверсифікації діяльності. 

Третій етап оцінки результатів диверсифікації передбачає: 

- отримання інформації про досягнуті показники від здійсненої 

диверсифікації діяльності; 

- синтез і аналіз результатів, порівняння їх з плановими показниками; 
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- внесення коректив в диверсифікаційний процес. 

Метою третього етапу оцінки результатів є вивчення ефективності 

диверсифікації діяльності, її економічних, часових, соціальних та екологічних 

показників. 

Доцільно зазначити, що сучасним аграрним господарствам України 

необхідно вдосконалити інструментарій збору і аналізу даних, використовуючи 

інформаційну модель автоматизації, яка дасть змогу отримувати швидкі і точні 

результати перебігу диверсифікації діяльності, а таким чином забезпечиться 

можливість оперативного реагування.  

Зазначимо, що диверсифікація діяльності, як і будь-які нововведення, 

повинні практично здійснюватись за певним алгоритмом, тобто “сукупним 

переліком дій, виконання кожної з яких ініціює або перехід до наступної дії, 

або повернення на попередній етап з метою внесення необхідних коректив”[5]. 

Поетапність здійснення диверсифікації діяльності (планування, реалізація та 

оцінка результатів) забезпечує обґрунтованість та зваженість кожної із стадій 

впровадження і дає можливість оперативного реагування на непередбачуваність 

навколишніх умов, в яких веде свою діяльність аграрне підприємство, зміни в 

потребах споживачів сільськогосподарської продукції та інших факторів [36, 

с.37]. 

Сьогодні сільськогосподарська галузь в Україні потребує оновлення та 

реалізації конкретних кроків у напрямі розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Здійснення диверсифікації діяльності у сучасних ринкових умовах 

є одним із перспективних рішень, адже саме вона передбачає сплановані 

послідовні дії щодо реалізації нових напрямів діяльності, які обираються 

обґрунтовано, виходячи з існуючих обставин та особливостей ведення 

сільськогосподарської діяльності, з метою реалізації конкретних економічних 

цілей. Диверсифікація діяльності надає можливість сільськогосподарському 

підприємству реалізувати його конкурентні переваги, зайняти більшу або 

вагомішу частку ринку, забезпечити покращення показників результативності 

діяльності, знизити ризики господарської діяльності та є рухом у напрямі 
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забезпечення зростання добробуту сільськогосподарських підприємств, і в 

результаті – зростання економіки аграрної галузі в цілому. 

 

 

1.2. Методологічні основи диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

Для ефективного ведення будь якого підприємства необхідно проводити 

комплексну оцінку науково-технічних передумов кожного явища, яке тим чи 

іншим способом впливає на його функціонування. Здійснення диверсифікації 

діяльності у сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області 

не є винятком.  

Диверсифікація діяльності є складним багатогранним явищем, яке 

інтегрується з усіма процесами сільськогосподарського підприємства та 

потребує дослідження з різних економічних, виробничих, соціальних, 

технічних, екологічних та управлінських аспектів. В процесі методологічно-

наукового пізнання розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом 

здійснення диверсифікації необхідно врахувати особливості конкретного 

регіону і здійснюваної в ньому господарської діяльності. 

З метою достовірності та багатогранної оцінки такого комплексного 

явища як диверсифікація, в контексті ефективного інструменту для розвитку 

сільськогосподарських підприємств, необхідно виокремити методологічні 

засади процесу дослідження, через використання загальноприйнятих методів 

наукових досліджень в поєднанні з оригінальним баченням даного явища, 

інтегрованого в конкретні умови здійснення господарської діяльності 

агровиробників.  

"Термін "методологія" або "метод" походить від грецького слова 

"методас", що буквально означає шлях до чогось, шлях до пізнання. Це певна 

сукупність або система прийомів, засобів і операцій за допомогою яких у 

мисленні відтворюються явища, що вивчаються. Тобто метод – це знаряддя 
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пізнання того кола явищ, що становить предмет науки. Сукупність прийомів, 

засобів та операцій, що використовуються при дослідженні економічного життя 

суспільства, являють собою суть методів економічної теорії" [151, с. 74]. В 

свою чергу методологія – це вчення про правила мислення при створенні теорії 

науки, вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу; його 

філософська, теоретична основа, сукупність методів дослідження, що 

застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 

тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують 

методологію і методи дослідження. 

У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення про 

науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі яких 

базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, 

методів, прийомів дослідження [155]. 

Питанням вивчення та побудови методологічних аспектів у своїх працях 

досліджували Н. М. Амосов, Ю. К. Бабанский, М. Т. Білуха, І. М. Рассоха, 

О. О. Бакаєв, О. В. Крушельницька та інші [3; 10; 21; 114; 55; 79]. Теоретико-

методичні аспекти диверсифікації в аграрній галузі висвітлювали у своїх 

працях М. Д. Корінько, Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, М. В. Зубець, 

Т. О. Зінчук, Н. Б. Мельник, Н. В. Германюк, О. О. Цогла та інші [74; 31; 154; 

65; 68; 89; 29; 147]. 

Проте наукове дослідження має цінність при наявності чітко окреслених 

рамок у вигляді об’єкта дослідження, предмета, мети дослідження, методів 

дослідження, економічної та прикладної цінності, а також якщо воно описує в 

новому ключі явище яке досліджується. 

На даному етапі ситуація в аграрній галузі України та Івано-Франківської 

області є складною. Сільськогосподарські підприємства занепадають, 

застарівають методи виробництва і технічні засоби, знижується продуктивність 

як основного сільськогосподарського ресурсу – землі, так і трудового 

колективу. Дана тенденція погіршує всю навколишню сільську інфраструктуру, 
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демографічну ситуацію, економічний і культурний рівень мешканців сільських 

регіонів. Тому дана тенденція дозволяє сформувати основні завдання наукового 

дослідження диверсифікації діяльності як методу оптимізації, раціоналізації та 

покращення ведення сільськогосподарської діяльності, а також предмету та 

об’єкту дослідження. 

У даній роботі слід проаналізувати сукупність теоретичних, 

методологічних та практичних аспектів, пов’язаних із здійсненням 

диверсифікації діяльності на сільськогосподарських підприємствах, оскільки 

поняття диверсифікації є досить обширним явищем і потребує комплексного 

наукового обґрунтування. Необхідно провести різностороннє глибоке вивчення 

наукового явища диверсифікації, а також ефективних процесів здійснення 

останньої у сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської області для 

досягнення максимального економічного, соціального та екологічного ефекту. 

Доцільно провести дослідження процесу здійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської 

області, що становить комплекс економіко-соціальних передумов, аналітичних 

досліджень, явищ, виробничих процесів, управлінських рішень, які 

супроводжують підприємство для досягнення високо-економічного та 

соціально-екологічного стану суб’єкта господарювання та навколишнього 

середовища. 

Необхідно провести детальне вивчення та аналіз процесів, які 

супроводжують сільськогосподарські підприємства при здійсненні 

диверсифікації діяльності; дослідити поняття диверсифікації та виокремлені її 

основні особливості; визначити головні тенденції та закономірності розвитку та 

функціонування підприємств, і окреслені на цій основі ефективні та найбільш 

оптимальні методи здійснення диверсифікації діяльності впровадження; 

розробити модель оптимального розвитку сільськогосподарського 

підприємства за допомогою диверсифікації діяльності; також аналітично 

виокремлити деякі перспективні напрямки здійснення диверсифікації 

господарської діяльності агроформувань.  
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Для окреслення плану побудови науково-методичної стратегії 

дослідження явища здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області доцільно 

виділити основні напрями аналізу об’єкта дослідження: 

1. Диверсифікація діяльності як ефективний інструментарій розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

2. Аналіз функціонування та основних тенденцій розвитку 

агроформувань Карпатського регіону, та прилеглої до них економічної, 

соціальної та екологічної інфраструктури. 

3. Стратегічне моделювання збалансованого здійснення 

диверсифікації діяльності. 

4. Пошук економічно обґрунтованих напрямів здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області. 

5. Орієнтація розвитку сільськогосподарських підприємств регіону на 

органічне виробництво. 

Диверсифікація діяльності як ефективний інструментарій розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Зазвичай здійснюючи диверсифікацію діяльності сільськогосподарське 

господарство, точніше керівний апарат суб’єкта господарювання, поверхнево 

тлумачить і не використовує сповна раціонально даний процес як інструмент 

забезпечення розвитку і ефективного функціонування підприємства. Як і в 

будь-якому явищі в даному випадку доцільно ретельно розуміти глибинні 

складові та закономірності перебігу диверсифікації діяльності та фактори які 

можуть впливати на цей перебіг.  

Основними завданнями у вивченні поняття диверсифікації діяльності 

повинні бути: 

- дослідження суті диверсифікації та наукової відповідності самого 

поняття з глибинними процесами які передбачає дане визначення. Для цього 

доцільно застосувати методологію синтезу основних визначень даного поняття 
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в зв’язці з теоретичним аналізом, як засобом для виділення з сукупності 

аспектів що супроводжує поняття диверсифікації, основних закономірностей, 

які будуть характеризувати об’єкт дослідження; 

- аналіз явищ, які супроводжують диверсифікацію діяльності. 

Диверсифікація протягом етапів свого перебігу здійснює вплив на різні сфери 

господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. Кінцевою 

метою диверсифікації діяльності є позитивна динаміка розвитку 

агроформування та зменшення ризиків у різних аспектах його діяльності. 

Доцільно виділити і теоретично проаналізувати позитивні наслідки здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарськими підприємствами, а також 

вивчити й сукупність труднощів, які супроводжують диверсифікацію в процесі 

її реалізації; 

- здійснення класифікації диверсифікації. Існує велика кількість 

різних за формою господарювання, величиною, стратегією розвитку, соціально-

інвестиційною та інноваційною політикою сільськогосподарських підприємств. 

Також існує різноманітність стратегій здійснення диверсифікації діяльноті, 

тому доцільно детально вивчити їх види і класифікувати, для отримання чіткого 

механізму використання останніх агроформуваннями з метою досягнення цілей 

найраціональнішим шляхом. 

Наукове дослідження вищенаведених аспектів дозволить на глибинному 

рівні зрозуміти диверсифікацію діяльності як явище економічного розвитку 

суб’єктів господарювання та надасть можливість науково-обґрунтовано 

передбачати фактори, які супроводжують сільськогосподарські підприємства в 

процесі здійснення диверсифікації діяльності. Це, по перше, дозволить 

мінімізувати різного роду негативні наслідки які супроводжують 

диверсифікацію, по-друге, оптимізувати та підвищити позитивний ефект від 

здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз функціонування та основних тенденцій розвитку агрофомувань 

Карпатського регіону та прилеглої до них економічної, соціальної та 

екологічної інфраструктури. 
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Забезпечення ефективного функціонування і розвитку 

сільськогосподарських підприємств є одним з головних факторів розвитку 

Прикарпатського адміністративного регіону. Близько 28% найманих 

працівників області є задіяними в сільськогосподарському виробництві. 

Ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств дозволить 

покращити добробут значної частки населення області, крім того це посприяє 

розвитку регіональних та державного бюджетів, що позитивно вплине на всі 

сфери суспільного життя в регіоні. 

Дослідження тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств у 

Івано-Франківській області дозволить на даному етапі досягти тактичних цілей. 

По-перше, виявить стан справ у сільськогосподарській галузі на 

теперішньому етапі, що дозволить оцінити ситуацію на селі в забезпеченні 

фінансами, кормами, добривами, технікою. Дозволить оцінити демографічні та 

соціальні аспекти сільської місцевості, інвестиційних клімат та інвестиційну 

привабливість. 

 По-друге, дозволить отримати відображення балансу ресурсів та явищ, 

які можуть бути використані в запровадженні диверсифікаційної стратегії. 

Забезпечення здійснення диверсифікації діяльності потребує акумулювання 

ресурсів для її здійснення. Необхідно обирати сфери і спрямовувати 

диверсифікацію в тому руслі, де буде можливість забезпечити найбільш 

оптимальний баланс ресурсів. Це дозволить з одного боку мінімізувати побічні 

наслідки для існуючого виробництва, а з другого – надати необхідне 

забезпечення диверсифікаційним процесам. 

По-третє, виявить основні закономірності розвитку агроформувань у 

сучасних умовах. Дослідження сучасного стану сільськогосподарських 

підприємств за певний період часу, який включає в себе кілька останніх років, 

дозволить виявити основні закономірності змін та перерозподілу ресурсів.  

По-четверте, дозволить отримати об’єктивну оцінку динаміки розвитку 

окремих підгалузей сільського виробництва. Певні підгалузі сільського 

господарства розвиваються з різною динамікою. Проте, цей розвиток не є 
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прямопропорційно пов’язаний з ситуацією на ресурсному ринку, а залежать від 

великої сукупності внутрішніх та зовнішніх чинників, які науковими методами 

передбачення не завжди можна виявити. Тому одним з найкращих рішень є на 

основі спостереження виявляти закономірності розвитку окремих напрямків 

господарської діяльності.  

По-п’яте, аналіз функціонування агроформувань може слугувати 

відправною точкою для здійснення інших наукових досліджень, об’єктами яких 

являється сільськогосподарські підприємства в розрізі їх ефективного 

функціонування та розвитку.  

Стратегічне моделювання збалансованого здійснення диверсифікації 

діяльності.  

Диверсифікація діяльності тривалий час використовуються суб’єктами 

господарювання для здійснення перерозподілу виробничих, фінансових, 

інноваційно-технологічних, людських та інших ресурсів, таким чином 

зменшуючи загалом ризики підприємства. Забезпечуючи мінімізацію ризиків і 

стабільний конкурентоспроможний розвиток підприємств диверсифікація вже 

класично вважається “ефективним інструментом серед підходів економічного 

розвитку підприємства” [30, с. 29]. 

Проте для раціонального використання диверсифікації діяльності та 

отримання максимальної вигоди управлінському персоналу доцільно розробити 

комплексну стратегію здійснення диверсифікації діяльності в зв’язці з іншими 

процесами, які мають місце на кожній конкретній фірмі. Необхідна розробка і 

планування тактичних цілей. Це в свою чергу передбачає також поточне 

планування для досягнення підетапів, що є складовими запровадження 

диверсифікації діяльності.  

Необхідно чітко визначати часові обмеження кожного етапу на шляху 

запровадження стратегічних завдань, на протязі котрих будуть досягнені 

поставлені конкретні поточні цілі. Для цього необхідне запровадження чітких 

методів аудиту та оцінки здійсненої діяльності. 
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Стратегічний план здійснення диверсифікації діяльності повинен містити 

сукупність тактичних планів досягнення цілей на кожному етапі, водночас 

важливою умовою при цьому є забезпечення певної гнучкості. Розробка 

комплексної стратегії повинна передбачати можливість часткового коригування 

середньострокових та короткострокових планів в залежності від зовнішньої 

ринкової кон’юнктури та внутрішньо-господарських процесів з можливістю 

зміни поточних та, в рідких випадках, тактичних завдань для досягнення 

поставлених стратегічних цілей.  

Пошук економічно обґрунтованих напрямків здійснення диверсифікації 

діяльності для забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств 

Карпатського регіону. 

Ефективність економічних, соціальних, екологічних, виробничих 

результатів здійснення диверсифікації діяльності залежить не тільки від 

раціональності використання ресурсного потенціалу господарства, але перед 

усім від вірно обраного шляху здійснення диверсифікації діяльності, який 

надасть можливість максимально реалізувати конкурентні переваги суб’єкта 

господарювання. 

Вибір напрямів здійснення диверсифікації діяльності повинен 

задовільнити певні умови, щоб їх можна було вважати перспективними. 

По-перше, обраний напрям повинен бути перспективним серед інших 

напрямів в короткостроковій та довгостроковій перспективі. З точки зору 

рентабельності та продуктивності існують сектори господарства, які 

дозволяють отримувати вищі економічні показники в порівнянні з іншими. В 

даному випадку мова йде не конкретно про певне сільське підприємство, а про 

певні сектори або підгалузі сільського виробництва загалом. Наприклад, 

вирощування пшениці є більш рентабельним в порівнянні з вирощуванням 

кукурудзи. 

По-друге, наявне ресурсне забезпечення повинне максимально 

задовільнити потреби у впровадженні нового виробництва. В даному випадку 

може бути проведений як загальний аналіз по всьому Івано-Франківському 
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адміністративному регіоні, оцінюючи загальні зведені економічні показники, 

так і для кожного сільськогосподарського підприємства зокрема. При чому дані 

показники можуть мати певне відхилення один від одного і повинні 

обраховуватись в залежності від поставленого науково-методологічного 

завдання. 

По-третє, конкурентне середовище сектору ринку, на якому 

відбуватиметься рух продукції нового виробництва, повинно мати такий поріг 

входження, який мінімально вплине на фінансовий та ресурсний потенціал 

підприємства. Сектор ринку на якому представлені продукція чи послуги, які є 

більш рентабельними, має більшу кількість учасників, а тому і породжує вищу 

конкуренцію. Це спричинює високі стартові затрати суб’єкта господарювання, 

який планує вийти і закріпитись на даному ринку. 

По-четверте, дозволить реалізувати конкурентні переваги даного 

підприємства і не суперечить місії, меті та цілям суб’єкта господарювання. 

Однією з таких переваг може бути суміжність обраного нового виробництва з 

вже існуючими на підприємстві, що дозволить частково чи повністю 

використовувати вже існуючі виробничі потужності, або якимось іншим чином 

оптимізує і за рахунок цього знизить витрати на нове виробництво. 

По-п’яте, інноваційність та актуальність нового виду виробництва на 

тривалий період часу. Деякі види виробництв за рахунок нових підходів до 

ведення господарства і випуску нової продукції є більш привабливими в розрізі 

останніх тенденцій на споживчих ринках, або закономірностей споживання в 

середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

Характеристика нового виду продукції в контексті здійснення 

диверсифікації діяльності на сільськогосподарському підприємстві складається 

в залежності від приналежності цього виду продукції вищенаведеним 

критеріям. Чим більше критеріїв відповідають новому виду виробництва, тим 

вищий буде його коефіцієнт перспективності.   
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 На основі детального аналізу необхідно виокремити обґрунтовані 

основні перспективні напрями здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області. 

Орієнтація розвитку сільськогосподарських підприємств регіону на 

органічне виробництво. 

Процес розвитку сільського господарства шляхом урізноманітнення видів 

виробництв є комплексним і багатогранним явищем з сукупністю підсистем і 

процесів, які взаємопов’язані між собою. 

Сільськогосподарську галузь серед усіх сфер економіки виділяє його 

тісна прив’язаність до природньо-кліматичних та екологічних умов 

навколишнього середовища. Основною цінністю і виробничим ресурсом 

аграрних підприємств є земельні наділи. Також сільськогосподарську галузь 

виділяє її мета, а саме виробництво готової харчової продукції або сировини 

для подальшої переробки, що в результаті стає продуктами харчування для 

населення.  

Органічність сільськогосподарського виробництва поступово стає 

ключовим фактором зростання та функціонування господарств. Оскільки 

органічна продукція забезпечує якісні продукти харчування, що в результаті 

задовільняє потреби споживачів, а екологічне виробництво даної продукції є 

“гарантією довготривалого та стабільного розвитку підприємства при 

експлуатації його основних природно-ресурсних цінностей”[141, с. 255]. 

Також виникає необхідність вивчення науково-методологічних підходів 

для побудови комплексної картини даної роботи. Якщо методологічні аспекти 

являють собою структуру, так би мовити кістяк наукового дослідження, то 

методологічні підходи є інструментом, який дозволяє в повній мірі розкрити 

суть і отримати науково значущі результати в процесі наукового пізнання 

об’єкта дослідження.  

В сукупності методологічні аспекти і підходи складають загальну 

методологію наукового дослідження диверсифікації діяльності, в контексті 

ефективного інструмента в забезпеченні розвитку та стабільного 
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функціонування сільськогосподарських підприємств, як важливої складової 

економіки Івано-Франківської області. 

В основі усіх наукових підходів загально-філософським та 

загальнонауковим методом пізнання виступає діалектика – тобто реальна логіка 

змістовного та творчого мислення, яка відображає об’єктивну дійсність. 

Основою діалектики як метода наукового пізнання є перехід від абстрактного 

до конкретного (Г. Гегель) – від загальних тверджень до детальних та більш 

багатими змістом, до системи понять які дозволяють вповні зрозуміти предмет 

наукового дослідження в його суттєвих характеристик. В діалектиці всі 

проблеми носять історичний характер, наукове дослідження розвитку об’єкта 

являється стратегічною платформою пізнання [103, c.86].  

На даний момент існує розгалужена сукупність наукових підходів для 

досягнення різноманітних завдань наукового пізнання. Для забезпечення 

достовірності наукового дослідження методологічних аспектів, які наведені 

вище, необхідно використати наступні методологічні підходи: 

- термінологічно-історичний; 

- системний; 

- ситуаційний; 

- графічне та математичне моделювання. 

Термінологічно-історичний підхід – передбачає науковий аналіз та 

вивчення історичних передумов виникнення понять, що характеризують 

досліджуване явище. Включає в себе розробку та уточнення понять, 

встановлення взаємозв’язків між ними. Зазвичай використовується 

операціоналізація понять та термінологічний аналіз в якості методів наукового 

пізнання для забезпечення термінологічного підходу.  

Згідно термінологічного підходу аналіз доцільно проводити спираючись 

на існуючі джерела, які містять опис досліджуваного наукового поняття і є 

загально визнані в науковому співтоваристві. Такими джерелами є 

номенклатура наукових вітчизняних та іноземний тлумачних та професійних 

довідників.  
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Поняття має бути чітким і однозначним. Якщо при його визначенні важко 

зазначити одну ознаку, називають декілька ознак, достатніх для розкриття 

специфіки його обсягу і змісту. Дійсно наукове визначення складних явищ і 

фактів не може обмежуватися формально-логічними вимогами. Воно має 

містити оцінку фактів, об’єктів, явищ, що визначаються, органічно увійти в 

чинну терміносистему науки [155]. 

Застосування термінологічно-історичного підходу має доцільність в 

дослідженні понять “диверсифікація” та “діяльність”, для детальної 

характеристики диверсифікації як економічного явища, виділення його 

основних особливостей та закономірностей, яким воно підпорядковується, в 

процесі економічної діяльності підприємства. 

Системний підхід використовується для дослідження явищ та об’єктів, які 

трактуються як великі та складні системи. Поняття “система” характеризує 

сукупність факторів та явищ, які утворюють певну цілісність. Взаємопов’язані 

групи елементів формують підсистеми даної системи. Проте вона є не простою 

сумою елементів і підсистем, а їх єдністю. Сукупність підсистем системи та 

взаємозв’язками між ними утворює її структуру.  

Системний підхід — це сукупність методологічно-наукових засад в 

основі яких лежить розгляд явищ як систем. До числа згаданих засад 

відносяться:  

- виявлення залежності кожного елемента від його приналежності і 

функцій у системі з урахуванням того, що властивості цілого не можна звести 

до суми властивостей цих елементів;  

- аналіз того, наскільки поведінка системи зумовлена як особливостями її 

окремих елементів, так і властивостями її структури;  

- дослідження механізму взаємодії системи і середовища;  

- вивчення характеру ієрархічності, притаманного даній системі;  

- забезпечення всебічного багатоаспектного опису системи;  

- розгляд системи в динаміці [72, c. 33]. 
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Даний тип методологічно-наукового пізнання є одним з найпоширеніших, 

оскільки зазвичай явища що досліджуються носять системний характер. В 

поточній дисертаційній роботі системний підхід знаходить своє застосування в 

дослідженні функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Функціонування та розвиток господарств, а особливо в контексті здійснення 

ними диверсифікації діяльності, передбачає дослідження цілої сукупності 

економічних, соціальних, політичних, екологічних, природніх та інших аспектів 

діяльності сільськогосподарських підприємств, які породжують ряд екзогенних 

та ендогенних динамічних факторів, кожне з яких має бути проаналізоване як 

окрема підсистема.  

 Ситуаційний підхід в науково методологічних підходах передбачає 

вивчення певного досліджуваного явища шляхом зосередження дослідницької 

уваги на часткових випадках, які надають крайні (високі або низькі) показники 

даного явища на відміну від усереднених. 

Досліджуючи певний процес за допомогою системного підходу дослідник 

отримує зазвичай усереднені результати діяльності системи, що дозволяє 

визначати певні наукові закономірності. Проте для отримання більш 

комплексної картини необхідно також провести дослідження виняткових 

елементів системи, що не відповідає загальним середнім показникам. Вивчаючи 

дані аномальні явища загальне наукове бачення даної системи набуває вищої 

точності та системності. 

Отож ситуаційним підходом передбачається перехід від вивчення 

загальних характеристик явища до часткових. 

“Моделювання – це дослідження об’єктів, явищ і процесів не 

безпосередньо, а з допомогою їх замінників – моделей. У процесі моделювання 

експеримент у натурі замінюється експериментом на моделі” [79, c.87]. 

Модель в даному випадку є штучна (створена дослідником) система, яка 

представляючи об’єкт дослідження, може надати нову інформацію про нього та 

розкрити його приховані властивості. Проте модель обов'язково повинна мати 
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спільні риси з об'єктом дослідження. Модель відображає основні суттєві 

сторони явищ чи процесів, які відбуваються в об'єкті спостереження. 

Проведення дослідження з застосуванням підходу побудови математичної 

моделі дає можливість виділити характеристики досліджуваного наукового 

явища. Математична модель системи містить, зазвичай, представлення 

“сукупності можливих станів системи та закономірності переходу системи з 

одного стану в інший” [114, c.63]. Отож така постановка задачі розглядає 

сукупність математичних співвідношень, які описують поведінку та 

характеристики об’єкта моделювання. Математичний опис моделі складається 

на основі певних законів, що характеризують процес в динаміці та знаходить 

своє вираження у математичному представленні. “Найбільше поширення при 

побудові таких моделей набули алгебраїчні рівняння та системи, звичайні 

диференціальні рівняння і диференціальні рівняння в частинних похідних, 

матрична алгебра, а при стохастичному моделюванні і методи теорії 

імовірності, математичної статистики та теорії випадкових процесів. Якщо 

апріорні відомості про об'єкт недостатні, вигляд математичних моделей 

уточнюється за допомогою методів багатовимірної статистики: регресійного, 

кореляційного, багатофакторного та інших аналізів, а також проведення 

пасивного або планування активного експериментів. Для більшості складних 

об’єктів структура моделі містить параметри, які відображають особливості 

конкретних об’єктів” [71, с. 14-15].  

В розрізі наукової роботи даний методологічний підхід доцільно 

застосовувати аналізуючи велику сукупність даних динамічного 

функціонування сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області для виділення певних математичних закономірностей застосування 

останніми диверсифікації діяльності з метою забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку останніх. 

Графічне моделювання в свою чергу являється таким методом 

дослідження властивостей об’єктів та явищ, який використовує графічні 

інструменти для здійснення їх наукового пізнання. “Графічне моделювання 
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використовує графічні об’єкти (одновимірні або багатовимірні) – прототипи 

реальних, але такі, які є лише наближеними до дійсних” [150, с. 52].  

Моделювання за допомогою графічних об’єктів також відображає 

схематичні елементи системи та взаємозв’язки між ними для кращого 

візуального сприйняття наукового об’єкта дослідження. 

При моделюванні стратегічного розвитку сільськогосподарських 

підприємств шляхом здійснення диверсифікації діяльності слід скористатись 

графічним методом наукового дослідження для наочності відтворення 

довготривалих та масштабних процесів, динаміки їх розвитку та взаємозв’язків 

між ними. 

 

 

1.3 Класифікація диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

 

Кожне підприємство – це неповторна система, керівництво якою потребує 

конкретного вивчення, дослідження і аналізу багатьох її складових. 

Оптимальними методами розвитку певного підприємства можуть бути заходи 

різнобічного характеру. Тому є потреба виділити та охарактеризувати окремі 

види диверсифікації діяльності, тобто класифікувати її. 

Питання класифікації диверсифікації у галузях економіки в сучасних 

умовах розглядають у своїх працях багато науковців, а саме Н. І. Степаненко, 

О. О. Шарко, О. О. Цогла, Л.М. Бутенко, Г. Пруднікова, Є. І. Богуславський, 

Г. О. Пересадько, В. І. Ткачук, І. Шевчук, В. В. Стадник, Г. О. Соколюк, 

Г. О. Доценко, Н. Б. Мельник та інші [132; 157; 148; 20; 112; 17; 108; 142; 159; 

127; 51; 90]. Проте, незважаючи на наявність різноманітних праць, дана 

тематика в аграрній галузі потребує комплексного вивчення та конкретизації 

класифікаційних аспектів диверсифікації діяльності. 

Класифікація диверсифікації діяльності сільскогосподарських підприємств 

зумовлена необхідністю знаходження найбільш ефективної стратегії розвитку, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE$
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враховуючи при цьому обмеженість ресурсів, потенційні можливості 

конкретного підприємства (приміщення, обладнання, земля, технології та ін.), 

ситуацію на ринку, кліматичну і екологічну зони в яких розташоване і працює 

суб’єкт господарювання, правові акти, що регулюють підгалузь діяльності 

підприємства та сферу, в яку господарство планує спрямовувати 

диверсифікацію.  

У працях різних науковців спостерігається плюралізм у методологічних 

підходах щодо класифікації диверсифікації в аграрній сфері. 

Класифікаційна модель диверсифікації діяльності у сільськогосподарських 

підприємствах має свою специфіку (рис. 1.2). 

Дана схема відображає комплексність та багатосторонність диверсифікації 

діяльності. Оскільки на рис. 1.2 зазначено не тільки види диверсифікації щодо 

виробництва нової або вдосконалення старої продукції, а також висвітлено не 

менш важливий аспект диверсифікації “управлінська диверсифікація”, який 

часто багато авторів-дослідників диверсифікації випускають з уваги.  

Найбільш поширену групу диверсифікації становить виробнича 

диверсифікація, яка має найбільш розгалужену сітку класифікаційних видів. 

Виробнича диверсифікація пов’язана з виробництвом нових товарів та 

послуг, вдосконаленням вже існуючих, а також пов’язана з перерозподілом 

обов’язків фірм-підрядників, які знаходяться в ланцюгу постачання сировини 

та виробництва готової продукції.  

Виробнича диверсифікація включає в себе дві основні класифікаційні 

групи організаційно-технологічну та соціально-екологічну диверсифікацію.  

Організаційно-технологічна диверсифікація відповідає за розширення 

різноманіття та кількості вироблених товарів, покращення їх якісних 

характеристик та оптимізацію виробничих потужностей 

сільськогосподарського підприємства. 

Соціально-екологічна – направлена на організацію та раціоналізацію 

виробничого процесу таким чином, щоб покращити екологічну і соціальну 

ситуацію в регіоні. 
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Організаційно-технологічна диверсифікація поділяється на горизонтальну, 

вертикальну та технологічну.  

За розширення кількості найменувань товарів чи послуг, які пропонуються 

споживачу, відповідає горизонтальна диверсифікація. Горизонтальна 

диверсифікація діяльності передбачає виробництво нових товарів та послуг. Це 

може бути як розширення асортиментного виду продукції для вже існуючих 

споживачів, так і виробництво зовсім нової продукції, яка не пов’язана з 

основним виробництвом, для нових споживачів. 

Таким чином горизонтальну диверсифікацію можна розділити на дві 

основні групи. 

Конгломератна диверсифікація передбачає поповнення асортименту 

новими виробами, що не мають відношення ні до застосовуваної технології, ні 

до вже існуючих товарів і ринків фірми. Вона ґрунтується на принципі 

зростання синергетичного ефекту від збільшення різноманітності видів 

виробленої продукції. Часто конгломеративну диверсифікацію також 

називають галузевою, так як вона зазвичай передбачає вихід суб’єкта 

господарювання в інші галузі. Наприклад сільськогосподарське підприємство, 

що займалось виготовленням і переробкою молочних і м’ясних продуктів, в 

наслідок конгломератної диверсифікації почало надавати послуги з 

транспортування вантажів. 

Концентрична диверсифікація – це стратегія діяльності суб’єктів 

господарювання яка передбачає розширення різноманітності видів виробленої 

продукції, які є суміжними з вже існуючим виробництвом підприємства.  

В свою чергу концентрична диверсифікація поділяються на асортиментну 

та номенклатурну диверсифікацію. 

Асортиментна диверсифікація передбачає, що підприємство збільшує 

асортимент продукції, тобто “групу товарів, тісно пов'язаних між собою 

схожістю принципами функціонування, продажем одним і тим самим групами 

покупців, реалізацією через аналогічні канали збуту” [45, с. 165]. Прикладом 

https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-5/5-4-tovarnij-asortiment-i-nomenklatura
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асортиментної диверсифікації є розширення сільськогосподарським 

підприємством асортиментного ряду молочних товарів: виробляли масло та 

сир, а в результаті почали ще виробляти йогурт та кефір, всі ці продукти 

відносяться до одного асортиментного ряду молочних продуктів. 

За номенклатурної диверсифікації підприємство розширює кількість 

асортиментних груп товарів (номенклатуру). Наприклад, до молочного 

виробництва додається м’ясне виробництво і т.д. Масштабність впровадження 

номенклатурної диверсифікації є ширшою ніж при асортиментній.  

Усі підвиди горизонтальної диверсифікації поділяються в залежності від 

ширини (кількості нових найменувань продукції, які в результаті 

диверсифікації збирається виготовляти сільськогосподарське підприємство) 

впровадження на вузькі та широкі. 

Іншою великою групою виробничої диверсифікації є вертикальна 

диверсифікація. 

Вертикальна диверсифікація – це сукупність дій сільськогосподарського 

підприємства щодо виробництва такої продукції, яка доповнює ланцюг 

технологічних процесів виготовлення вже існуючого на ринку товару. Доцільно 

зазначити, що ланцюг технологічних процесів виробництва кінцевого продукту 

може містити в собі як малу так і велику кількість підприємств, кожне з яких 

відповідає за свій етап технологічного ланцюга. 

Прикладом впровадження вертикальної диверсифікації є господарство, яке 

займається вирощуванням пшениці, а внаслідок диверсифікації починає 

використовувати цю пшеницю як сировинну базу для подальшого виготовлення 

різного типу помелу борошна і реалізацію його кінцевому споживачеві замість 

того, щоб сировину (пшеницю) поставляти іншим підприємствам, які 

займаються переробкою пшениці.  

При вертикальній диверсифікації суб’єкт господарювання отримує 

більший контроль над ринковим товаром, прибутками від його реалізації та 

технологічним процесом його виготовлення. 
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Вертикальну диверсифікацію поділяють на пряму та зворотню в залежності 

від того, яку частину ланцюга технологічних процесів освоює дане 

сільськогосподарське підприємство. 

Пряма диверсифікація включає в себе виробництво пов’язаної з основним 

технологічним процесом продукції, яка стоїть в ланцюгу після вже існуючої 

продукції.  

В свою чергу зворотна диверсифікація– це виробництво продукції яка в 

технологічному ланцюгу знаходиться перед основним виробництвом. 

Наприклад сільськогосподарське підприємство, що займається вирощуванням 

рослинних культур, використовує в процесі виробництва різноманітні добрива, 

що постачаються іншим суб’єктом господарювання. Зворотньою вертикальною 

диверсифікацією в даному випадку можна вважати стратегічні рішення 

сільськогосподарського підприємства відмовитися повністю або частково від 

постачання добрив і за рахунок використання власних потужностей виробляти 

аналогічні добрива. 

Вертикальна диверсифікація може бути повною або частковою за ознакою 

глибини заміщення ланок виробничого процесу, якими представлені інші 

підприємства на ланки, які представлені “власними потужностями суб’єкта 

господарювання” [18, с. 184].  

Також виробнича диверсифікація включає третю групу – технологічна 

диверсифікація, яка являє собою дії сільськогосподарського підприємства щодо 

модернізації устаткування, використання сучасного досвіду українських та 

зарубіжних підприємств, вдосконаленню технологічного процесу виробництва 

вже існуючої продукції.  

Внаслідок технологічної диверсифікації зростають потенційні виробничі 

потужності, якість продукції та зменшуються затрати на одиницю виробленого 

товару. 

Прикладом технологічної диверсифікації може бути налагодження 

виробництва з використанням технології для виробництва органічних 

продуктів. Важливість органічності виготовленої продукції в аграрній галузі 

https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-5/5-4-tovarnij-asortiment-i-nomenklatura
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важко переоцінити. Адже специфіка сільськогосподарського виробництва 

полягає у вирощуванні базових продуктів харчування, споживання яких 

безпосередньо відображається на основному з показників людського буття – 

здоров’ї. Питання “створення та впровадження нових екологічно безпечних та 

енергоефективних технологій є актуальним” [83, с. 28]. Сучасний розвиток 

аграрної економіки повинен ставати все більш “екологічно спрямованим, 

орієнтованим на збереження й відтворення природних ресурсів і раціонального 

їх використання” [91].  

Технологічна диверсифікація як і вертикальна може бути повною та 

частковою. При повній сільськогосподарське підприємство повністю 

переобладнує все технічне устаткування, змінює весь технологічний процес 

виробництва, а при частковій – замінюється частина технологічного процесу 

або виробничого обладнання. 

Особливістю діяльності сільськогосподарських підприємств є 

нерівномірність виробництва (особливо продукції рослинного походження) 

протягом року, тобто його сезонність. Вирощування культур та їхня обробка 

займає тільки частину (певний сезон) року. Інший період року різко 

скорочуються обсяги необхідних робіт, що спричинює зменшення потреби в 

персоналі. В зв’язку з цим більшість працівників сільськогосподарської галузі 

зайняті і мають дохід тільки частину року. Сезонність найбільш характерна для 

галузей землеробства, де розрізняють наступні сезони: зимовий, весняної сівби, 

догляду за рослинами і сінозбирання, прибирання зернових, прибирання пізніх 

сільськогосподарських культур і оранки зябу. У тваринництві, де розрізняють 2 

сезони — зимовий і літній, сезонність виражена слабше. У цій галузі можна 

регулювати в часі певні біологічні процеси: розмноження, зростання і розвиток 

тварин; організувати вміст в одному місці великих груп худоби і птиці з 

врахуванням статевих і вікових ознак і господарського призначення; створити 

умови для одночасного (паралельного) виконання робіт по догляду за 

тваринами і здобуттю тваринницької продукції [135, с. 38]. 

https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-5/5-4-tovarnij-asortiment-i-nomenklatura
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Сезонність виникає через кліматичні умови, проте залежить і від способу 

виробництва. Соціальна диверсифікація має на меті забезпечити в період 

сезонної нерівномірності робіт стабільну та безперервну роботу 

сільськогосподарського підприємства, що в свою чергу стабілізує безперервне 

надходження фінансових ресурсів і постійну зайнятість більшості персоналу 

господарства протягом року. 

Сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуванням різних 

рослинних культур може в зимовий період перепрофільовуватись на обробку 

виробленої сировини, ведення тепличного господарства, розведення садженців, 

приведення до належного стану сільськогосподарської техніки та ін. Таке 

господарство може бути прикладом впровадження соціальної диверсифікації. 

Екологічна диверсифікація – це дії спрямовані на мінімізацію 

негативного впливу діяльності підприємства на зовнішнє середовище. 

Екологічна диверсифікація може впроваджуватись за допомогою 

різноманітних заходів та методів: 

- зменшення викидів хімічних речовин та сміття; 

- екологічно-грамотне використання ґрунтів із запобіганням їх виснаження; 

- утилізація відходів;  

- пошук та залучення альтернативних енергетичних і ресурсних джерел; 

- вторинне використання сировини; 

- вдосконалення технологічного механізму виробництва; 

- проведення досліджень впливу різних факторів виробництва на екологію 

регіону та ін. 

Екологічна диверсифікація веде до покращення екологічної ситуації в 

регіоні. Вона зазвичай не передбачає збільшення обсягу виробництва, або 

зниження цін на вироблену продукцію, але інколи навпаки спричинює 

здорожчання продукту і ускладнення технологічного процесу, а в результаті і 

збільшення прибутків від виробництва та продажу сільськогосподарської 

продукції в даному випадку не спостерігається.  
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На перший погляд видається, що екологічна диверсифікація не забезпечує 

збільшення прибутку і покращення економічної ситуації 

сільськогосподарського підприємства, тобто постає питання, чи вищевказані 

заходи доцільно вважати диверсифікацією діяльності. 

Проте дії на покращення екологічної ситуації підтримуються державою, 

тому позитивний економічний ефект підприємство може отримати через 

врахування таких факторів: 

- державна підтримка та стимулювання вітчизняних суб'єктів  

господарювання, які здійснюють модернізацію виробництва, спрямовану на 

зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище; 

- сприяння місцевим громадам щодо впровадження невиснажливого  

господарювання та екологічно дружніх технологій; 

- створення умов для широкого впровадження екологічно орієнтованих та 

органічних технологій ведення сільського господарства [58]. 

Отже, суб’єкт господарювання, яким виступає сільськогосподарське 

підприємство, отримує прибутки не тільки безпосередньо від продажу 

продукції, а внаслідок економії податків, залучення коштів державних та 

іноземних програм по збереженню довкілля, зростання репутації господарства 

серед потенційних клієнтів.  

Диверсифікація може поширюватись не тільки на виробництво 

сільськогосподарської продукції, але і на управлінську складову господарства. 

Менеджери і маркетологи працюють в напрямку освоєння нових ринків збуту 

для існуючих товарів, пошуку нових підходів співпраці з клієнтами (як 

вітчизняними, так і закордонними), розробки нових невиробничих методів 

стимулювання продаж (маркетингова політика) та інше. Тому виділяють таку 

групу диверсифікації як управлінська (адміністративна) диверсифікація, що 

являє собою комплекс дій напрямлених на вдосконалення процесу управління 

ресурсами підприємства, для раціоналізації та економії останніх.  

Маркетингова диверсифікація – це комплексні рішення, які передбачають в 

першу чергу розширення можливостей з постачання сировини, 
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транспортування та реалізації кінцевого продукту сільськогосподарським 

підприємством, освоєння нових ринків. Також до маркетингових 

диверсифікаційних процесів можна віднести диверсифікацію методів та каналів 

збуту, яка пов’язана зі створення власної торгівельної мережі, розширенням 

маркетингових важелів просування й вибором оптимальних каналів реалізації 

своєї продукції та послуг, організацією послуг по обслуговуванню придбаних 

товарів, зокрема, доставкою продукції. Розширення джерел та методів 

постачання ресурсів сільськогосподарському підприємству які необхідні для 

організації виробничого процесу, або встановлення контролю над системою 

стратегічно важливих ресурсів забезпечує диверсифікація каналів постачання 

[48, с. 124]. 

Фінансова диверсифікація полягає в знаходженні нових напрямків 

фінансової діяльності підприємства. Диверсифікація фінансових вкладень 

включає різного роду фінансові інвестиції в різні види цінних паперів, техніку 

нерухомість, наукові розробки з різними строками виконання. “Диверсифікація 

кредитів передбачає залучення позикових коштів від різних кредиторів 

(юридичними й фізичними особами) з різними термінами погашення. 

Диверсифікація заощаджень передбачає розміщення тимчасово вільних коштів 

на депозитних рахунках різних зберігачів на різні строки” [48, с. 124-125]. 

Управлінсько-аналітична диверсифікація – урізноманітнення, знаходження 

та застосування новітніх технологій у плануванні, організації, мотивації та 

контролі. 

Диверсифікацію також можна поділити відповідно до величини ризиків її 

впровадження. Ризики які зустрічаються на шляху впровадження 

диверсифікації залежать від того, чи суб’єкт господарювання виходить на нові 

ринки, а відповідно збільшується кількість конкурентів, величини показника 

оновлення обладнання, вартості технологічного процесу виготовлення нового 

продукту та ін [37, с. 224-235]. 

Взявши за основу матрицю І. Ансоффа “Компоненти векторного росту”, 

було розроблено схему зростання ризиків діяльності сільськогосподарських 
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підприємств при впровадженні диверсифікації у залежності від її видів. В 

оригіналі матриця має тільки 4 комірки, проте для більш детального аналізу 

ризиків поле новий продукт розбито на два поля: суміжний та несуміжний 

продукт (рис. 1.3). 

 На рис. 1.3 стрілкою зображено напрямок зростання ризиків, які є 

пропорційними до економічних затрат та виробничих зусиль при впровадженні 

обраної стратегії диверсифікації діяльності, тому також за даною схемою 

можна оцінювати складність впровадження диверсифікації.  

Рис. 1.3. Матриця векторного зросту ризиків здійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств*. 

*Джерело: власна розробка автора.  
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Технологічна, соціальна та екологічна диверсифікація є порівняно мало 

ризиковою, а найбільш ризиковою – конгломератна диверсифікація, яка є 

найбільш ресурсно-затратною. 

Таким чином, в результаті проведеного аналізу різних видів диверсифікації 

діяльності, було визначено особливості кожного з них та ризикованість їхнього 

впровадження. Проте зазвичай на практиці сільськогосподарські підприємства 

для задоволення своїх економічних, соціальних та інших цілей використовують 

не тільки один вид диверсифікації діяльності. Найкращих результатів 

досягають суб’єкти господарювання які вміють комбінувати різні типи 

диверсифікації діяльності з метою отримання своєї ефективної стратегії 

диверсифікаційного розвитку та досягнення більшого економічного ефекту. 

“Вибір напряму диверсифікації потребує глибокого аналізу, врахування не 

лише переваг і недоліків кожного з них, але й підготовленості персоналу до 

запропонованих змін; обсягу можливих витрат; привабливості галузі чи сфери, 

обраної для диверсифікації; потенційних вигод (синергетичний ефект) та 

негативних наслідків від її здійснення” [48, с. 125].  

 Незважаючи на форму і методи здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств, вона повинна мати на меті раціоналізацію 

використання ресурсів, поліпшення якості землі як основного засобу 

виробництва та якості виробленої продукції як основного результату 

виробництва, в жодному разі, не погіршувати їх, в іншому випадку здійснення 

диверсифікації втрачає свій першочерговий зміст. Стратегія здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств має 

узгоджуватись із потребами ринку, екологічною та соціальною ситуацією в 

регіоні та головною метою господарства. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Економічний розвиток аграрної галузі України на сьогоднішній день 

характеризується все більшим протистоянням ринковим конкурентним 

викликам, наростанням економічних диспропорцій, нераціональним 
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землекористуванням, збільшенням боргової кризи та зменшенням кількості 

державних програм з підтримки сільського господарства. Одним з 

перспективних рішень для пошуку ефективної моделі розвитку 

сільськогосподарських підприємств є здійснення диверсифікації діяльності, яка 

дає змогу раціоналізувати землекористування, зберегти фінансову стійкість та 

конкурентоспроможність, забезпечити не тільки виживання, але й оптимізацію 

діяльності. 

2. В процесі аналізу досліджень вчених щодо даної тематики автором 

сформульоване власне визначення суті поняття “диверсифікація діяльності”, 

яке визначається як сукупність послідовних, спланованих дій, для освоєння 

підприємством нових напрямів діяльності з метою досягнення певних 

економічних цілей та забезпечення найбільш повної реалізації його 

конкурентних переваг. Диверсифікацію, як процес запровадження виробництва 

нового виду продукції, враховуючи специфіку ведення господарства як в 

Україні в цілому, так і в Івано-Франківської області зокрема, супроводжує 

сукупність наступних труднощів: додаткові фінансові затрати, потреба в 

оновленні трудового потенціалу, недостатність нових знань і навиків, 

збільшення кількості конкурентів, ризик нового проекту. Проте також виділено 

позитивні наслідки від здійснення диверсифікації діяльності через застосування 

системи заходів щодо вирішення проблемних аспектів. Позитивними 

наслідками від здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарським 

підприємством є надбання цінного досвіду, підвищення рентабельності, 

збільшення асортименту товарів, створення нових робочих місць, раціональне 

та комплексне використання ресурсів, можливість використання вторинного 

ресурсу, зростання загального добробуту підприємства. 

3. Процес розвитку сільського господарства шляхом здійснення 

диверсифікації діяльності є комплексним і багатогранним явищем з сукупністю 

підсистем і процесів, які взаємопов’язані між собою. Тому для вивчення даного 

явища основним методологічним підходом для наукового дослідження є 

системний підхід, так як більшість явищ, що досліджуються носять системний 
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характер. Для глибокого пізнання проблем та явищ що, досліджуються, поряд з 

системним підходом також використовується термінологічно-історичний 

підхід,  графічне і математичне моделювання, ситуаційний підхід. Сукупність 

даних підходів дозволяє вирішити різноманітні прикладні задачі для 

досягнення мети наукового дисертаційного дослідження. 

4. Диверсифікація являє собою комплексне явище для пізнання якого 

необхідно здійснити детальну його класифікацію. Багато авторів в своїх 

дослідженнях беруть до уваги тільки диверсифікацію в контексті 

запровадження нового виробництва. Проте дане явище охоплює ширші сфери 

діяльності підприємства і класифікація повинна це враховувати. Автором 

проаналізовано розгалужену сітку класифікаційних видів диверсифікації, а 

також висвітлено аспекти “управлінська диверсифікація” та “екологічна 

диверсифікація”, доповнено організаційно-технологічними та соціально-

екологічними класифікаційними ознаками систему класифікації диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств. 

5. Диверсифікація різниться відповідно до величини ризиків її здійснення. 

Взявши за основу матрицю І.Ансоффа “Компоненти векторного росту” було 

розроблено схему зростання ризиків діяльності сільськогосподарських 

підприємств при здійсненні диверсифікації у залежності від її видів. 

Прослідковано тенденцію зростання ризиків, які є пропорційними до 

економічних затрат та виробничих зусиль при впровадженні обраної стратегії, 

тому також за даною схемою можна оцінювати складність здійснення 

диверсифікації. Згідно даної розробки технологічна, соціальна та екологічна 

диверсифікація є малоризиковою, а найбільш ресурсно-затратною і як наслідок 

– ризикованою є конгломератна. На практиці найвищих результатів досягають 

ті суб’єкти господарювання, які вміють комбінувати різні типи диверсифікації з 

метою отримання своєї ефективної стратегії диверсифікаційного розвитку та 

досягнення більшого економічного ефекту. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Аналіз передумов здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

Сільськогосподарське підприємство – це складна, багатогранна та 

інтегрована структура, особливості функціонування якої значною мірою 

залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів: територіального 

розташування, природо-кліматичних умов, правового, фінансового та 

соціального середовища, в якому підприємство проводить свою господарську 

діяльність. 

В даній роботі досліджено окремі аспекти аналізу діяльності 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області, проаналізовано 

основні тенденції їх розвитку. Досліджують та аналізують діяльність 

виробничих структур сільського господарства у своїх працях такі вітчизняні 

науковці, як В. Андрійчук, В. Галанець, І. Баланюк, Г. Черевко, В. Зіновчук, 

І Яців, Ф Горбонос, В. Липчук, М. Малік, В. Якубів, В. Копитко, В. Юрчишин, 

Д. Шеленко та багато інших [5; 26; 11;153; 66; 164; 154; 82; 85; 162; 73; 161; 

160]. 

Для визначення та обгрунтування конкретних перспективних напрямів 

здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств 

необхідно провести комплексний аналіз системи чинників, які впливають на 

функціонування суб’єкта господарювання і створюють сприятливі чи 

несприятливі передумови для диверсифікації (рис. 2.1). 

Оскільки сільськогосподарське підприємство перебуває в тісній 

залежності від природо-кліматичних умов, виділено окрему групу природних 

чинників, які суттєво впливають на процес виробництва і відповідно повинні 

бути враховані при плануванні диверсифікації. До цієї групи факторів слід 
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віднести розподіл сільськогосподарських угідь, кліматичні умови та аналіз 

складу і кількості ґрунтового покриття, які притаманні Івано-Франківській 

області. 

 

Рис. 2.1. Схема комплексного аналізу передумов здійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської 

області*. 

*Джерело: власна розробка автора. 
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Сільськогосподарське підприємство виступає активним учасником 

ринкових відносин, тому не менш важливим є розгляд та аналіз економічних 

передумов для диверсифікації, які з точки прикладання вектору здійснення 

діяльності можна розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішніми слід 

вважати такі, які виникають внаслідок ведення господарської діяльності 

сільськогосподарським підприємством. Їх безпосередньо формує саме 

підприємство і може на них впливати. Натомість зовнішніми передумовами є 

економічно-політичні фактори, які характерні середовищу в якому функціонує 

сільськогосподарське підприємство.  

Зовнішні передумови формуються ситуацією на ринку, інвестиційним 

кліматом, державною політикою стосовно аграрної галузі та ін. Окреме 

сільськогосподарське підприємство має незначний вплив на зовнішні 

економічні чинники. 

Особливості сільськогосподарського виробництва певного регіону 

обумовлюють ті природні умови в яких воно ведеться. Вид діяльності 

сільськогосподарського підприємства та його розміщення суттєво залежить від 

факторів впливу: родючості та складу ґрунтів, средньодобової та річних 

перепадів температур, суми тепла за вегетаційний період, вологості та кількості 

атмосферних опадів та ін. У галузі тваринництва однією з основних статтей 

витрат є корми, тому важливими факторами впливу виступають наявність і 

розміри пасовищ, потенційна можливість довготривалості їх експлуатації 

протягом року. Звісно, науково-технічний прогрес та сучасні розробки 

дозволяють знизити вплив природних факторів на ведення сільського 

господарства, проте вони є досить коштовними і лише частково можуть 

знизити залежність діяльності підприємства від природних чинників. 

Ґрунти є фундаментальною основою економічного та соціального 

розвитку нашої держави [52]. За розрахунками вчених потенційна 

продуктивність вітчизняних земель досить висока, адже останні в змозі 

задовольнити продовольчі потреби 300 млн чол. населення, що в 6,6 раз 

перевищує населення України [62]. 
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У Івано-Франківській області ґрунтовий покрив є досить різноманітним. 

Присутні переважно усі типи ґрунтів. Всього в регіоні налічується 22 їх 

різновиди. Найпоширенішими з них є бурі ґрунти, на яких ростуть рівнинні та 

гірські лісові масиви. У передгірській зоні переважають буроземно-підзолисті 

поверхнево оглеєні ґрунти, а також дернові, болотні та торфо-болотні ґрунти в 

долинах річок. У лісостеповій – розвинуті світло-сірі, сірі і темно-сірі ґрунти. 

На південному сході (Городенківський, Снятинський й частково Тлумацький 

райони) є значні масиви чорноземів опідзолених й чорноземів вилугованих. 

Саме земельний ресурс визначає особливості, характер та ефективність 

сільського виробництва, а також потенційні можливості його розширення та 

видозмінення. Середня покритість площ чорноземними ґрунтами у Івано-

Франківської області є дещо нижчою ніж загалом по Україні, проте родючість 

ґрунтів є більш ніж достатньою для здійснення сільськогосподарської 

діяльності. Якість ґрунтового покриву аналізованого регіону свідчить про 

потенційну можливість запровадження різномінітних видів виробництв, що в 

свою чергу є позитивною передумовою здійснення диверсифікації. 

Опади та їх інтенсивність, у свою чергу, є одними із основних 

метеорологічних елементів, які у комплексі з іншими природними і 

антропогенними факторами визначають формування водного режиму території, 

розвиток і інтенсивність ерозійних процесів. Івано-Франківська область 

знаходиться у зоні найвологішого в Україні клімату. В середньому за рік 

кількість опадів коливається в межах від 600 до 1100 мм. Такий перепад 

показників пояснюється наявністю гірского рельєфу, які зумовлюють 

орографічне підняття повітря по схилах з подальшим хмароутворенням. Значна 

амплітуда висот на відносно невеликій території (від 200 до 2000 м н.р.м.) є 

причиною прояву висотної поясності природних умов, у тому числі і 

атмосферних опадів. Гірський рельєф, як фактор розподілу кліматичних 

параметрів у просторі, проявляється закономірним збільшенням кількості 

опадів із збільшенням абсолютної висоти місцевості. Найбільша кількість 

опадів за рік випадає на вершинах гір і становить 1000-1100 мм, в передгірних і 
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рівнинних районах – 550-650 мм. Із загальної річної кількості найбільше (70%) 

опадів випадає в теплий період року. Стійкий сніговий покрив, зазвичай, 

утворюється тільки в горах. На решті території він найчастіше нестійкий. 

Середня висота снігового покриву коливається в межах 20-47 см при 

мінімальних значеннях 5-10 см. В окремі роки формується значний за висотою 

сніговий покрив - 40-60 см, а в горах – до 1 м і більше. Вітри на території 

області переважно північно-західного і північно-східного напрямків. Значний 

вплив на напрямок вітру мають річкові долини. В більшості випадків вітри 

дують вздовж долин [27]. 

Клімат Івано-Франківської області є помірно-континентальним, що 

характеризується помірно-високою вологістю та відсутністю різких перепадів 

температур. Наявність у регіоні різноманітного земельного фонду в комплексі з 

помірним та вологим кліматом сприяє високій продуктивності вирощування 

сільськогосподарських культур, а тому дає можливість впровадження широкого 

спектру. Великі площі пасовищ та площ відведених під заготівлю сіна 

сприяють розвитку виробництва у галузі тваринництва. Вище наведені фактори 

свідчать про сприятливість умов данного регіону до вирощування зернових 

культур, овочів, технічних культур, кормових культур та картоплі, розведенню 

великої рогатої худоби, свиней, птиці, яєць вовни та ін. 

Використання трудових ресурсів. Одним з показників, які відображають 

ефективність господарювання сільськогосподарського підприємства є 

продуктивність праці персоналу, а точніше питома продуктивність одного 

зайнятого в сфері сільськогосподарського виробництва працівника. Даний 

показник є своєрідним індикатором, який відображає стан виробничих 

процесів, рівень матеріальної та нематеріальної мотивації та якість виконання 

робіт. Від сумарної продуктивності праці персоналу залежить продуктивність 

праці усього сільськогосподарського підприємства. 

Кількість найманих працівників у сільськогосподарському вироництві 

Івано-Франківської області складає 11550 осіб, що складає 12.1% від загальної 

кількості найманих працівників області, отож можна робити висновок, що 



62 
 

задоволеність роботою і продуктивність праці в загальному по області досить 

сильно залежить від показників у сільськогосподарській галузі. 

Використовуюючи дані державної статистики щодо продуктивності праці 

персоналу в загальному по сільськогосподарських підприємствах, так і окремо 

по підгалузі тваринництва і рослинництва за період 2010-2014 рр, побудуємо 

наступний графік 2.2, який відображає динаміку зміни продуктивності праці 

одного працівника. 

Хоча з 2010 р. продуктивність праці зростає, особливо дана тенденція 

спостерігається у тваринництві, проте її рівень залишається дуже низьким 

17214 грн/міс., або 690$ у 2014 році порівняно з аналогічними показниками 

інших країн: Англії (29023$), Америки (49816$), в Італії (43203$), 

Франції (75293$), Болгарії (14474$) [166]. 

Методом аналізу можна зробити висновок, що ситуація з продуктивністю 

праці кадрів задіяних у сільськогосподарському виробництві випливає з двох 

категорій чинників: забезпеченість сільськогосподарських виробництв усіма 

необхідними засобами та ресурсами для здійснення господарської діяльності 

(техніка, добрива і т.д.) та рівнем вмотивованості працівників 

сільськогосподарських підприємств.  

 

Рис. 2.2. Продуктивність праці працівників зайнятих в сільському 

господарстві*. 

*Джерело: побудовано за даними [128], [129]. 
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До задоволеності працівників, що є функцією залежності від 

матеріальних та нематеріальних чинників належать наступні показники: 

1. Сільська місцевість порівняно з міською має набагато нижчі 

показники забезпеченості обладнанням житлового фонду (рис 2.3)  

 

Рис. 2.3 Забезпеченість обладнанням житлового фонду*. 

*Джерело: побудовано за даними [128], [129]. 

 

2. Попит на робочу силу працівників сільськогосподарської галузі є 

одним з найнижчих показників порівняно з іншими галузями народного 

господарства – 2,2% до загального попиту на робочу силу, при тому, що частка 

зайнятих працівників у сільському господарстві до загальної кількості 

працюючих складає 26.1 % (138,0/529,7) [128, c. 285]. 

3. Частка молодих людей віком 18-35 років працюючих на 

сільськогосподарських підприємствах є досить малою величиною і складає 32% 

від загальної кількості працюючих [128, c. 293]. 

4. Матеріальна мотивація. Середня заробітня плата по 

сільськогосподарських підприємствах (1967 грн) знаходиться на одному з 

останніх місць порівняно з іншими галузями економіки (рис. 2.4) [128, c. 303]. 

На сьогодні складається досить несприятлива ситуація з використанням 

кадрового потенціалу на селі. Забезпеченість сільського населення з боку 

державних інституцій і сільськогосподарських підприємств є набагато нижча 
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ніж громадян що є мешканцями міських поселень та працівників інших галузей 

економіки, що демонструють вище перелічені економічні та соціальні 

показники. Це стає причиною плинності кадрів, нестабільності роботи 

колективів, зростання матеріальних витрат, пов’язаних з навчанням нових 

працівників [146]. 

 

Рис. 2.4 Рівень заробітньої плати працівників різних галузей економіки*. 

*Джерело: побудовано за даними [115], [116]. 

 

Продуктивність праці є одним з вагомих чинників, які впливають на 

зниження собівартості продукції та забезпечення збільшення обсягів 

виробництва продукції та її здешевлення. 

Працівники є базовим елементом будь якого виробництва, всі 

прогресивні або регресиві тенденції ровитку підприємств починаються з рівня 

продуктивності, задоволеності робітників усіх ланок. 

Саме через низьку задоволеність, освіченість, мотивацію персоналу 

сільськогосподарським підприємствам не вдається швидкими темпами 

розвиватись, застосовувати нові тенденції для здійснення диверсифікації.  

Існуюча продуктивність праці персоналу сільськогосподарських 

підприємств є складною передумовою для здійснення диверрсифікації 
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діяльності. Тому для ефективного здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарським підприємствам Івано-Франківської області необхідно 

подбати перед усім за покращення умов праці персоналу. 

Аналіз використання земельних ресурсів. Земельний фонд Івано-

Франківської області складається із ділянок, що мають різноманітне 

функціональне використання. Загальна площа земель станом на 01.01.2015 р. 

складає 1392,7 тис. га, із них сільськогосподарські угіддя – 631,5 тис.га (45,34 

% території області), у тому числі: рілля – 383,6 тис.га, перелоги – 18,6 тис.га, 

багаторічні насадження – 16,3 тис.га, сіножаті і пасовища – 213,0 тис.га, ліси і 

інші лісовкриті площі – 635,6 тис. га [117]. 

Таблиця 2.1 

Розподіл земельних ресурсів за категоріями у Івано-Франківській 

області, тис.га* 

Розподіл 

земельної 

площі та 

сільськогоспо

дарських 

угідь, тис.га 

2012 2013 2014 2015 

Усього 

земель 

Землі 

с/г 

підпри-

ємств 

Усього 

земель 

Землі 

с/г 

підпри-

ємств 

Усього 

земель 

Землі 

с/г 

підпри-

ємств 

Усього 

земель 

Землі 

с/г 

підпри-

ємств 

Загальна 

земельна 

площа  

1392,7 120,2 1392,7 125,9 1392,7 127,6  1392,7 131,4 

Сільськогоспо-

дарські угіддя,  

у тому числі: 

631,7 114,0 631,5 118,7 630,9 123,0 630,4 128,1 

Рілля 380,1 107,2 383,6 111,5 392,5 115,5 396,1 118,2 

Сіножаті 202,3 2,7 213,0 2,7 214,3 2,7 210,9 2,7 

Багаторічні 

насадження 
49,3 3,2 16,3 3,3 24,1 3,4 23,4 3,4 

* Укладено за даними джерел: [128, с. 85-86], [98, с. 20-22] , [99, с. 19-21]. 
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З аналізу даної таблиці випливає наступне:   

- станом на 2015 рік сільськогосподарські підприємства володіють 

тільки 20% сільськогосподарських угідь які є в області, частка ріллі при цьому 

становить 29,8%;  

- такий розподіл земельних ресурсів області практично незмінний 

протягом останніх років. Він свідчить про наявність потужної земельно-

сировинної бази для ведення господарської діяльності та можливостей 

нарощування виробничих потужностей у галузі рослинництва і тваринництва; 

- існує широка площина можливостей розвитку виробництва кормів 

за рахунок розширення користування угіддями відведеними під сіножаті. 

Аналіз використання матеріально-технічних засобів. Матеріально-

технічне забезпеченння є одним з основних факторів ефективного ведення 

сільського господарства. Технічні засоби являють собою основну рушійну силу 

для здійснення сільськогосподарських робіт. Без них є економічно невигідно 

здійснювати сільськогосподарські роботи через суттєве збільшення людських, 

часових та фінансових ресурсів.  

Матеріально-технічне забезпечення включає у себе наявність 

сільськогосподарської техніки, підтримання техніки в належному робочому 

стані, забезпечення необхідної кількості енергоносіїв для виробничих потреб 

сільськогосподарських підприємств. 

Експлуатація технічних засобів ускладнюється тим, що всі вони вже 

вичерпали свій ресурс зазначений в технічній характеристиці виробника. 

Суттєва кількість техніки відпрацювала 2-3 нормативні терміни. Зношеність 

тракторів досягає позначки понад 72%, комбайнів – 75-98%. Щорічно потрібно 

ремонтувати більше половини сільськогосподарської техніки [2]. 

Оновлення технічного парку сільськогосподарських господарств 

донедавна було проблемною ланкою сільськогосподарських підприємств, так 

згідно з таблицею 2.2 кількість сільськогосподарської техніки для потреб 

арарного комплексу кожного року зменшувалася. Наприклад, кількість 
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тракторів зменшилась з 1372 до 1221 одиниць, або на 11% за період 2010-2014 

рр, сівалки – 20%, комбайни всіх видів – понад 30%. 

Таблиця 2.2 

Наявність основних видів сільськогосподарської техніки в 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області* 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Трактори всіх марок,  

включаючи трактори, на 

яких змонтовані машини 

1372 1256 2004 1289 1121 

Машини посівні та для 

садіння  

 
578 482 744 528 465 

К
о
м

б
ай

н
и

 

Зернозбиральні 368 310 372 275 255 

Кукурудзозбиральні 15 15 12 19 10 

Кормозбиральні 68 56 85 61 50 

Техніка для після 

урожайних робіт  

 
150 168 177 167 161 

Доїльні установки та 

агрегати 
89 89 90 85 96 

Роздавач

і кормів 

Для великої 

рогатої худоби 
42 37 37 37 39 

Для свиней 53 51 50 51 51 

Транспортери для 

прибирання гною 
163 131 130 129 125 

* Розраховано на основі джерел: [100, с. 54-55], [101, с. 48-49]. 

 

За аналогічний період 2010-2014рр ситуація з технічним забезпеченням 

для тваринництва є трохи кращою. Кількість доїльних устаткувань та 

роздавачів кормів для свиней практично лишились незмінними. Проте 

знизилась кількість роздавачів кормів для великої рогатої худоби та 

транспортерів для прибирання гною в середньому на 35%.   
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Основним показником забезпеченості технічними засобами являється 

показник навантаження на один агрегат, які наведенні у таблиці 2.3. 

Завантаження сільськогосподарської техніки залежить від 

співвідношення площ сільськогосподарських угідь та кількості 

сільськогосподарської техніки. 

Таблиця 2.3 

Показники завантаженості сільськогосподарської техніки* 

 Наявність 

сільськогосподар-

ської техніки 

станом на 2012р 

Величина обсягу 

робіт на всі 

технічні ресурси 

одного типу 

Навантаження 

на одиницю 

техніки 

Трактори всіх марок,  

включаючи трактори, на 

яких змонтовані машини 

2004 383,6 тис. га 
1 

91,4 га 

Сівалки всіх видів 
685 334,1 тис. га 

487,7 га 

 

К
о
м

б
ай

н
и

 

Зрнозбиральні 372 136,9 тис. га 368,0 га 

Кукурудзозбиральні 12 39,3 тис. га 3275,0 га 

Кормозбиральні 85 93,7 тис. га 1102,4 га 

Бурякозбиральні машини 

(без гичкозбиральних) 
28 4,3 тис. га 

153,6 га 

 

Доїльні установки та 

агрегати 
90 119,4 тис голів 1326,7 голів 

Роздавач

і кормів 

Для великої 

рогатої худоби 
37 182,5 тис голів 4932,4 голів 

Для свиней 50 262,6 тис голів 5252 голів 

* Розраховано на основі джерел: [100, с. 23-26]. 

 

З вищенаведених таблиць 2.2 та 2.3 можна зробити наступні висновки: за 

рівнем забезпеченості сільського господарства матеріально-технічними 

ресурсами Україна значно відстає від розвинутих країн світу. В середньому в 
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Україні на 1 га сільськогосподарських угідь припадає в 5–7 разів менше 

основних засобів, ніж у сільськогосподарських підприємствах з оновленою 

матеріально-технічною базою. Особливо низький рівень фондооснащеності 

спостерігається в господарствах населення, малих та середніх 

сільськогосподарських підприємствах з площею посівів до 250 га. 

Оснащеність окремими видами техніки ледве сягає половини 

технологічної потреби. Близько 85% технічних засобів в аграрних 

підприємствах замортизована. Нині агропідприємства щорічно списують 2,6–

6,5% наявних машин, а закуповують лише 2,3–4,6%. Для нормального 

відтворення технічних засобів, з урахуванням впровадження інноваційно-

інвестиційних моделей розвитку аграрної галузі, їх необхідно оновлювати на 

18–20% [133, с. 54]. 

Започаткування нових видів виробництв у більшості випадків потребує 

розширення використання технічних засобів. Так як на даний момент існує 

певний дифіцит у технічному забезпеченні – то дану сферу не можемо вважати 

за сприятливу передумову здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Використання кормових та добривних ресурсів. Основними розхідними 

русурсами у сільськогосподарському виробництві є корми для тваринництва та 

добрива для рослинництва.  

Витрати на забезпеченя необхіднимим кормовими ресурсами для 

сільськогосподарських підприємств тваринного спрямування складають 84% 

від загальних матеріальних витрат у 2014 р [130, c.87] Це спричинює, значну 

залежність виробництва тваринницької продукції від постачання кормів і їхньої 

ціни.  

З метою мінімізації ризиків постачання, а також мінімізації затрат на 

придбання кормів, сільськогсопдарському підприємству слід розширити свою 

діяльність в сферу рослинництва і покривати потребу в кормах повністю або 

частково за рахунок власного вирощування кормових культур з подальшою їх 

переробкою. 
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Кормові культури представлені в основному кормовими коренеплодами, 

включаючи цукрові буряки для годівлі худоби, кукурудза на силос і зелений 

корм, а також однорічні трави, включаючи посіви озимих на зелений корм. Усі 

ці сільськогсопдарські культури можуть безперешкодно бути вирощиними в 

наслідок розширення діяльності підприємства. 

У сучасному сільському господарстві, яке займається рослинництвом, 

зазвичай використовують два типи добрив – мінеральні та органічні. Показники 

використання добрив сільскогоподарськими підприємствами Івано-

Франківської області наведені у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Показники внесення добрив на сільськогосподарські угіддя Івано-

Франківської області* 

  1990 2010 2011 2012 2013 2014 

Мінеральні добрива 

Внесено у поживних 

речовинах – усього, тис.ц 
794 74,0 96,0 138,4 181,1 198,0 

Удобрена площа, тис.га 322,7 68,2 101,7 112,1 126,9 142,2 

Частка удобреної площі, % 97,5 51,8 71,6 83,4 89,6 90,9 

Внесено у поживних 

речовинах на 1 га посівної  

площі, кг 

240 40 78 103 128 127 

Органічні добрива 

Внесено – усього, тис.т 5064,1 128,5 108,8 184,1 278,6 453,4 

Удобрена площа, тис.га 78,2 2,6 4,1 4,9 7,6 10,7 

Частка удобреної площі, % 23,6 3,4 4,3 3,6 5,4 6,9 

Внесено на 1 га посівної 

площі, т 
15,3 1,1 1,1 1,4 2,0 2,9 

* Укладено на основі джерел: [137, с. 113], [138, с. 118]. 
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З мінеральних добрив в основному використовують прості азотні, 

фосфорні і калійні добрива, а також комплексні та мікродобрива. 

Органічні добрива вносять в ґрунтовий покрив живильними та біологічно 

активними легкорозчинними речовинами і змінюють його структуру, а також 

активізують життєдіяльність потрібних мікроорганізмів. 

Зазвичай як органічні добрива використовують гній, пташиний кал, 

компост, стружку, тирсу й так звані зелені добрива. 

Згідно таблиці 2.4 спостерігається тенденція до зростання кількості 

внесених добрив на сільськогосподарські ділянки. При чому 

сільськогосподарські підприємства дбають не тільки про збільшення площ 

угідь внесення добрив (з 68,2 тис.га до 142,2 тис.га збільшилась площа угідь 

оброблена мінеральними добривами та з 2.6 тис.га до 10,7 тис.га органічними 

відповідно 2010 – 2014 рр), а й збільшують концентрацію добрив на одиницю 

площі сільськогосподарського угіддя (40 і 127 кг на гектар мінеральних добрив 

та 1.1 і 2.9 т на гектар органічних протягом 2010– 2014 рр).  

Хоч динаміка забезпеченості органічними та мінеральними добривами 

останніми роками є позитивною, проте їхня кількість все одно знаходиться на 

вкрай низькому рівні. Для порівняння вони становлять 13,5% та 4,8% для 

мінеральних та органічних добрив відповідно до показників 1990 р. 

 Мінеральні добрива – це складні хімічні сполуки, які отримують у 

лабораторних умовах і практично не можуть бути вироблені самим 

сільськогосподарським підприємством. Тому цей вид добрив не 

розглядатимемо в контексті розширення виробництва.  

Проте аграрні підприємства шляхом диверсифікації діяльності можуть 

вирішити частково чи цілком питання забезпечення органічними добривами, 

які в порівнянні з мінеральними добривами є ще більш дефіцитними на 

сільськогосподарських підприємствах. До органічних добрив відносяться ті, які 

є залишками рослин і тваринних виділень (компости, сидерати, гній, торф, 

пташиний послід, зелені добрива) [50]. 
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Ситуація з внесення добрив на сільськогосподарські наділи у Івано-

Франківській області має позитивну динаміку, хоча кількість добрив є 

величиною ще не достатньою для отримання найбільш ефективного та 

продуктивного процесу вирощування. Проте якщо динаміка внесення добрив 

залишиться стабільною, то ситуацію можна вважати хорошою передумовою 

для створення нових видів виробницта і як наслідок хорошою передумовою для 

здійснення диверсифікації. 

Щодо кормів – то в даній сфері існує багато потенційних можливостей 

для ефективного розширення сільськогосподарського виробництва, а тому і для 

диверсифікації. 

Використання фінансових ресурсів. Фінансові ресурси слугують 

миттєвим індикатором виникнення негативних процесів та фінансових 

дисбалансів у виробничо-господарській та економічній діяльності 

підприємства. 

У сучасному економічному просторі однією з головних проблем 

сільськогосподарських підприємств є дифіцит оборотних коштів для 

започаткування і реалізацї нових видів виробництв та розширення діяльності.  

В Івано-Франківській області виробництвом сільськогосподарської 

продукції в основному займаються господарства двох категорій: 

-  сільськогосподарські підприємства, що являють собою самостійний 

статутний об'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу 

діяльність у галузі сільського господарства з метою одержання відповідного 

прибутку (доходу). Під сільськогосподарськими підприємствами розуміють усі 

підприємства - юридичні особи або їхні відокремлені підрозділи, що 

займаються сільськогосподарською діяльністю [93]; 

- особисті селянські господарства – це господарська діяльність, яка 

проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально 

або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно 

проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, 

переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її 



73 
 

надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського 

господарства [59]. 

Динаміку зміни валового виробництва сільськогосподарської продукції по 

окремих категоріях виробників наведено у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Зведені показники по окремих категоріях сільськогосподарських 

господарств* 

 2010   2011 2012 2013 2014 

Сільськогосподарські підприємства 

Валова  продукція, млн. грн** 953,7 1446.3 1663,7 1750,9 2045,7 

Питома вага  посівної  площі  

сільськогосподарських 

товаровиробників  у  загальних  

посівах, % 

28,1 32,1 32,9 31,9 35,1 

Особисті господарства громадян 

Валова  продукція, млн. грн.** 3614,0 3729,5 3837,8 3862,9 3920,3 

Питома  вага  посівної площі  

сільськогосподарських 

товаровиробників  у  загальних  

посівах, % 

71,9 67,9 67,1 68,1 64,9 

** у постійних цінах 2010 року; млн. грн. 

* Розраховано на основі джерел: [98, с. 16-17] , [99, с. 14-15], [22, с. 11-12] , [23, с. 8-9]. 

 

З таблиці 2.5 видно, що показник виробництва валової продукції стрімко 

зростає в сільськогосподарських підприємствах, натомість в особистих 

господарствах населення за останній період зросту не спостерігається. 

Абсолютний показник валового продукту в особистих господарствах 

населення значно вищий (в 2010 р. у 3.5 рази перевищував значення 

аналогічного показника сільськогосподарських підприємств, а у 2014 р. у 1,9 

раз), оскільки в області в основному площі сільськогосподарських угідь 

належать до особистих господарств населення. Проте ця тенденція поступово 

змінюється: питома вага посівної площі таких господарств у 2010 р. 
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коливається в межах 71,9% від загальної кількості сільськогосподарських угідь, 

а у 2014 р. – 64,9%. 

Розглянемо оцінку рентабельності функціонувань сільськогосподарських 

підприємств в їх приналежності до адміністративних одиниць (дод. А). 

По перше, загалом майже по усіх районах Івано-Франківської області 

рентабельність функціонування підприємств є позитивним показником. 

Найбільш рентабельними за показниками 2014 р. – є підприємства 

Тисменецького (37,5%), Городенківського (32%), Снятинського (29,2%) та 

Косівського (22,8%) районів. Найменш рентабельним – Рожнятівський район, 

який єдиний має від’ємний показник рентабельності (- 27,6%). 

По друге, зберігається позитивна динаміка щодо зростання 

рентабельності протягом останніх років 31.9% у 2014 проти 9.5% у 2010 році. 

Отож можемо зробити висновки, що хоч загалом в Україні існує 

проблема недостачі оборотних коштів в контексті започаткувааня нового 

виробництва, проте сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської 

області, враховуючи їхню рентабельність, мають потенційні ресурси для 

диверсифікації. 

Державна підтримка сільського господарства. В конкурентному 

середовищі вітчизняним сільськогосподарським підприємствам складно 

утримувати свої позиції на ринку через існування великої кількості зарубіжних 

суб’єктів господарювання, у яких виробничий процес відбувається 

ефективніше за рахунок використання новітніх методів, технологій та 

обладнання при веденні господарства. Тому одним з важливих чинників 

розвитку відчизняних підприємств сільськогосподарської галузі є державна 

підтримка. Стимулювання може відбуватись кількома шляхами, зокрема 

виділення державних коштів на розвиток новітніх програм, дотації на певні 

види продукції, зниження податкових зобов’язань перед державою, надання 

державних кредитних програм та інше.  

В таблиці 2.6 виокремлено основні пункти державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. 
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Таблиця 2.6 

Державна підтримка сільського господарства Івано-Франківської області* 

 2012 2013 2014 

Всього, тис.грн 

Отримано коштів за звітній рік    

За рахунок  бютжетних дотацій 3290,8     18985,9      1563,0     

За рахунок податку на додану 

вартість 
14444,6      8426,7     28683,6      

Для розвитку рослинництва, тис.грн 

 Рослинництва за рахунок 

бютжетних дотацій 
1596,0        14905,0        1096,5        

Рослинництва за рахунок податку 

на додану вартість 
3034,7 2279,3 9898,5 

в тому числі, тис.грн 

 Зернові культури, льон, конопля за 

рахунок дотацій 
0 0 0 

Ріпаку за рахунок дотацій 0 49,0   0 

Інші культури за рахунок дотацій 1596,0 14856,0 1096,5 

Для розвитку тваринництва, тис.грн 

Тваринництва за рахунок 

бютжетних дотацій 
904,5           1669,8 241,5 

Тваринництва за рахунок податку 

на додану вартість 
11409,9       6147,4       18785,1       

в тому числі, тис.грн 

Велика рогагта худоба за рахунок 

бютжетних дотацій 
264,5 322,2        241,5        

Велика рогагта худоба за рахунок 

податку на додану вартість 
2555,8          62,1           14,0 
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 2012 2013 2014 

Свині за рахунок бютжетних 

дотацій 
36,0      0       0     

Свині за рахунок податку на 

додану вартість 
5805,2         101,4         687,3         

Птиця всіх видів за рахунок  

бютжетних дотацій 
0        0  0    

Птиця всіх видів за рахунок 

податку на додану вартість 
0 5943.9 17112.3 

Молоко за рахунок бютжетних 

дотацій 
0     0       0    

Молоко за рахунок податку на 

додану вартість 
2613,7       20,0      964,0         

Інші види продукції за рахунок 

бютжетних дотацій 
604,0       1347,6        0       

Інші види продукції за рахунок 

податку на додану вартість 
435,2 40,0 7,5 

* Укладено на основі джерела: [128, c. 76]. 

 

Аналізуючи вище наведену таблицю можна зробити висновок, що 

держава підтримує сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської 

області в більшій мірі за рахунок спрощення зобов’язань у податковій політиці, 

а саме за рахунок податку на додану вартість, і в меншій мірі за рахунок 

грошових вливань у розвиток підприємств.  При чому більшість допомоги з 

державних дотацій припадає на галузь рослинництва – понад 78%, а більшу 

частку допомоги за рахунок податку на додану вартість отримують 

підприємства тваринного виробництва біля 73%. Оцінюючи абсолютні 

показники, наведено діаграму з динамікою змін фінансової допомоги держави 

сільськогосподарським підприємствам, яка показує, що держава постійно 

збільшує кількість допомоги підприємствам (рис. 2.5). Більша частина 
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допомоги отриманої сільськогосподарськими підприємствами від держави 

направлена на підгалузь тваринництва, менша на підгалузь рослинництва – 56% 

та 44% відповідно від загального обсягу державної допомоги.  

Держава направляла свою підтримку в різні періоди на різні види 

виробництв. Також бачимо, що порівняно з попередніми роками у 2014 р. 

майже весь обсяг державного стимулювання сільськогосподарських 

підприємств зосереджений на розвитку птахівництва.  

 

Рис. 2.5. Рівень державної підтримки окремих підгалузей тваринництва*. 

*Джерело: побудовано за даними [137]. 

 

Ринкова ситуація. Сільскогосподарські підприємства Івано-Франківської 

області в результаті свого функціонування створюють певний фінансовий 

клімат на ринку. Передумовою успішної господарської діяльності 

сільськогосподарського підприємства є постійний аналіз ситуації на ринку. 

Аналізуючи середовище, в якому здійснюють свою діяльність 

досліджувані підприємства, можна отримати наступні висновки: 

1. За результатами діяльності останнього року 83.9% підприємств є 

прибутковими, натомість 16.1% – збитковими, що свідчить про помірно 

сприятливе середовище на ринку. 
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2. Регіонально прибутковість розприділена нерівномірно. Так, найбільш 

прибутковими є Тисменецький та Городенківський райони, а найменш – 

Рожнятівський. 

3. Основний обсяг затрат на ведення сільськогосподарського виробництва 

припадає на ресурсне та технічне забезпечення, а частка витрат на заробітну 

плату складає лишень 6.3% від загальної кількості затрат на виробництво, при 

матеріальних витратах на різні ресурси для забезпечення виробництва 83% (що 

перевищує попередній показник у понад 13 раз). 

4. В області як і в державі є “обмежена ємність внутрішнього ринку 

споживання сільськогосподарської продукції, що обумовлена низькою 

платоспроможністю населення” [134]. 

5. Обсяг експорту сількогосподарської продукції виробленої в Івано-

Франківській області перевишує її імпорт (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Експортно-імпортні показники сільскогоспоарської продукції Івано-

Франківської області*. 

*Джерело: побудовано за даними: [128]. 

 

6. Торгівельні біржі є інституціями, які забезпечують краще 

функціонування ринку. В 2014 р. їх налічувалось 7 одиниць, що на 2 менше, 
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ніж у попередніх роках. Це призводить до сповільнення торгівельних процесів 

на ринку в тому числі сільськогосподарських продуктів.  

Отож ситуація на ринку є помірно сприятливою, що можна вважати за 

позитивну передумову для здійснення диверсифікації. Існує простір для 

реалізації сільськогосподарської продукції як в Україні так і закордоном, ринок 

регулюється наявністю достатньої кількості конкурентів.  

Аналіз рентабельності видів сільськогосподарської продукції. Для якісної 

оцінки функціонування господарства необхідно проаналізувати показники 

рентабельності підприємства або груп підприємств та рентабельність кожного 

окремого сільськогосподарського виду продукції тваринництва та 

рослинництва. Згідно даних державної служби статистики у таблиці 2.7 зібрані 

показники рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції. 

Таблиця 2.7 

Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції 

в сільськогосподарських підприємствах, %* 

  1990 2010 2011 2012 2013 2014 

Продукція  рослинництва 

Зернові культури 169,1 –2,6 –9,4 –5,0 5 8,6 

Цукрові  буряки (фабричні) 31,4 –3,7 –21,9 26,6 1,1 9,7 

Картопля 20,9 –13,6 15,1 59,9 75,9 21,1 

Овочі  відкритого  грунту 52,5 0,9 38,2 46,1 34 16,7 

Плоди  53,6 –16,8 –31,9 27,8 0,3 15,4 

Продукція  тваринництва 

Молоко  29,1 0,4 3,8 –8,6 11 16 

Велика  рогата  худоба на 

м’ясо 

16,9 4,5 11,4 –3,3 –32,1 –20,2 

Свині на м’ясо 19,3 14,6 7,3 41,6 14,3 62,6 

Вівці та кози на м’ясо 1,4 –46,4 –43,2 –10,9 –21,1 –15,2 

Птиця  на м’ясо 32,8 6,6 –29,6 –17,3 28,6 –28,1 

Яйця  курячі 22,7 –25,8 32,6 30 87,3 79 

Вовна  –4,4 62,5 –42,9 0 – –27,3 

* Укладено на основі джерел: [128, с. 82], [129, с. 79]. 
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В останні роки рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції рослинництва вийшов на додатні показники. Найбільш 

рентабельними виявились картопля та овочі відкритого ґрунту, у 2014 р. їхні 

показники склали 21,1% та 16,7% відповідно. 

У підгалузі тваринництва спостерігається різкий контраст у 

рентабельності окремих видів продукції. Більшість найменувань товарів має 

від’ємну рентабельність, при чому ці показники є досить суттєвими і скадають 

порядка 20-25%. Проте ті види сільськогосподарської продукції тваринництва, 

які є рентабельними, наприклад, м'ясо свині та курячі яйця – мають дуже 

високий рівень рентабельності у 2014 р., зокрема 62.6% та 79% відповідно.   

Загалом усі види рослинницької продукції є помірно рентабельними, в 

тваринництві – молоко, яйця та свиняче м'ясо є високорентабельними, а решта 

видів нерентабельними у виробництві. 

Аналіз інвестиційного клімату. Інвестиції є одним з рушійних механізмів 

розвитку будь-яких підприємств. У Законі України “Про інвестиційну 

діяльність” інвестиціями є “всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 

що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний 

ефект” [60].  

Такими цінностями можуть бути: 

 кошти;  

 цільові банківські вклади;  

 паї; 

 акції; 

 цінні папери; 

 рухоме та нерухоме майно; 

 інтелектуальна власність; 

 права на користування матеріальними і не матеріальними 

цінностями; 
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 інші цінності. 

Інвестиції необхідні кожному підприємству, як джерело розвитку та 

рушійна сила господарювання для розширення виробничих можливостей та 

добробуту суб’єкта господарювання. 

Джерела інвестування можуть бути внутрішні (реінвестування) та 

зовнішні, які в свою чергу поділяються на вітчизняні та іноземні інвестиції. 

У 2014 р. у сільськогосподарську галузь Івано-Франківської області 

було інвестовано 95988,8 тис. доларів іноземних інвестицій, що складає 14,9 % 

від загального обсягу іноземних інвестицій у розвиток економіки області 

(рис 2.7).  

 

Рис. 2.7 Відносний розподіл іноземних інвестицій у підприємства 

Івано-Франківської області*. 

*Джерело: побудовано за даними: [128, с. 128]. 

 

Найбільше інвестували у регіон Нідерланди та Кіпр 221,7 та 172,6 млн. 

доларів відповідно [130, с.78]. Обсяги іноземних інвестицій у Івано-

Франківську область наведені у дод. Б. 

Розглядаючи інвестиційну привабливість підприємства як економічну 

категорію, “яка поєднує в собі сукупність таких характеристик як політико-

Сільське 
господарство 

14,9% 

Промисловість 
75,6% 

Будівництво 
1,3% 

Торгівля 
2,9% 

Сфера послуг 
4,6% 

Інше 
0,7% 
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правове середовище, економічне середовище, ресурси та інфраструктура, 

екологія, освітній та науковий потенціал, географічне положення, фінансово-

господарська та управлінська діяльність тощо, при оцінці яких інвестор може 

визначити доцільність вкладання в дане підприємство інвестицій та наявність 

можливостей для подальшої інвестиційної діяльності” [96]. 

Інвестиційна привабливість сільськогосподарського підприємства також 

суттєво залежить від інноваційних розробок в галузі.  

Отож проведений детальний аналіз природних та економічних факторів 

впливу на діяльність сільськогосподарських підприємств виявив, що 

характерною особливістю Івано-Франківської області є сприятливі природньо 

кліматичні передумови для здійснення різних видів диверсифікації. Економічні 

фактори досліджуваного регіону характеризуються низьким рівнем технічного 

забезпечення, невисоким рівнем кадрового потенціалу, широкою сферою 

можливостей у розвитку виробництва кормів та добрив, сприятливим 

інвестиційним кліматом та рентабельністю виробництва таких видів 

сільськогосподарської продукції як картопля та овочі відкритого ґрунту у 

рослинництві та молоко, яйця та свиняче м’ясо у тваринності.  

Тому можна стверджувати, що сукупність досліджуваних передумов 

Івано-Франківської області створюють помірно сприятливий клімат для 

здійснення диверсифікації діяльності існуючих сільськогосподарських 

підприємств.  

 

 

2.2 Оцінка здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарськими 

підприємствами 

 

В Івано-Франківській області за офіційними даними статистики 2014 р. 

діє 103 підприємства, які займаються сільським господарством. Але 

статистичною вибіркою є 140 суб’єктів господарювання (за порядковими 

номерами новостворених підприємств у 2012-2014 рр. ). Проаналізувавши 
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виробництво сільськогосподарської продукції цими підприємствами протягом 

2012-2014 рр., спостерігаємо, що підприємствами було здійснено 

переорієнтацію виробництва. Наприклад, збільшилась кількість підприємств, 

що займаються окремо рослинництвом, або тваринництвом, проте в загальному 

зменшилося кількість підприємств з суміжною (тобто рослинництво та 

тваринництво водночас) діяльністю.   

У таблиці 2.8 наведено динаміку зміни кількості підприємств, які 

займаються виробництвом. 

Таблиця 2.8  

Динаміка зміни кількості підприємств, які займаються 

виробництвом сільськогосподарської продукції у рослинництві та 

тваринництві* 

Рік 

Кількість 

підприємств, 

що займаються 

тільки 

рослинництвом 

Кількість 

підприємств, 

що займаються 

тільки 

тваринництвом 

Кількість 

підприємств, 

що займаються 

суміжною діяльністю 

Всього 

підприємств 

2012 37 13 37 87 

2013 47 17 41 105 

2014 48 19 29 96 
* Розраховано на основі джерел: [128], [129], [130]. 

 

На основі даних таблиці 2.8 узагальнено низку висновків: 

1. За період 2012 - 2013 рр. припинило діяльність 12, проте розпочало 

діяльність 30 сільськогосподарських підприємств. Протягом 2013-2014 рр. 

перестали випускати сільськогосподарську продукцію 17 підприємств, а 

розпочали діяльність тільки 8;  

2. Аналізуючи динаміку зміни кількості підприємств, які займаються 

тільки рослинництвом, приходимо до висновку, що за останні роки склалася 

стійка тенденція до збільшення їх кількості. Аналогічна тенденція, проте з 

нижчими темпами, спостерігається і для сільськогосподарських підприємств, 

які займаються лише тваринництвом. Кількість підприємств, які займаються 

суміжною діяльністю змінюється неоднозначно; 
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3. Причинами таких змін у діяльності сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області є передусім невизначеність та ризики, які існують 

на аграрному ринку, а також прагнення виробників до вдосконалення галузевої 

структури виробництва з метою збільшення прибутків; 

4. Подальше продовження таких змін у діяльності сільськогосподарських 

підприємств сприятиме розвитку диверсифікації діяльності різних видів.  

Для деталізації аналізу досліджено галузеву, номенклатурну та 

асортиментну виробничу диверсифікацію в Івано-Франківській області.  

Галузева диверсифікація полягає в тому, що суб’єкт господарювання 

розпочинає виготовлення продукції, не пов’язаної з основним виробництвом. В 

даному випадку галузевою диверсифікацією слід вважати створення 

підприємством нового виробництва у тваринництві, при основному його 

виробництві - рослинництво та навпаки. Для математичного визначення нового 

виробництва слід отримати частку від ділення конкретного виробництва 

(наприклад, пшениця, мед, риба) за поточний рік до попереднього. Якщо 

величина даної частки більша за 2 (виробництво зросло на 200%) – то дане 

виробництво можна вважати новим. 

Для визначення величини приросту існуючого виробництва 

скористаємось наступним математичним записом: 

                   ПрІВ𝑖𝑗 = {
0,

ПтВ𝑖𝑗

ПдВ𝑖𝑗
> 2 

ПтВ𝑖𝑗

ПдВ𝑖𝑗
,

ПтВ𝑖𝑗

ПдВ𝑖𝑗
 ∋ (0, 2]

                                               (2.1) 

де ПрІВ𝑖𝑗 – приріст існуючого виробництва окремого 

сільськогосподарського підприємства в частинах; 

ПдВ𝑖𝑗 – величина виробництва окремої сільськогосподарської 

продукції за попередній рік; 

ПтВ𝑖𝑗 – величина виробництва окремої сільськогосподарської 

продукції за поточний рік; 

і – порядковий номер підприємства (1-140); 
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j – порядковий номер виду виробництва сільськогосподарської 

продукції (1-27). 

Для зручності розрахунків, щоб не виникала ситуація ділення на нуль – 

всі виробництва підприємств, величина яких становить нуль – приймаємо за 

одиницю. Формула (2.1) дозволяє виокремити вже існуючі види виробництва 

сільськогосподарської продукції кожного підприємства зокрема. 

Розрахуємо суму приростів існуючих видів виробництва 

сільськогосподарської продукції кожного підприємства окремо в галузі 

рослинництва і тваринництва. 

Для цього скористаємося математичними залежностями: 

                          ПрІВР𝑖 = ∑ ПрІВ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=0
                                                   (2.2) 

                         ПрІВТ𝑖 = ∑ ПрІВ𝑖𝑗

𝑘

𝑗=𝑛+1
                                               (2.3) 

де ПрІВР𝑖– приріст існуючих виробництв і-того підприємства в галузі 

рослинництва в частинах; 

ПрІВТ𝑖– приріст існуючих  виробництв і-того підприємства в галузі 

тваринництва в частинах; 

n – кількість видів виробництв рослинництва, в нашому випадку – 18; 

k – загальна кількість досліджуваних виробництв, в нашому випадку – 

27. 

Для виявлення нового виду виробництва сільськогосподарської продукції 

на кожному підприємстві зокрема використаємо наступну формулу: 

                       НВ𝑖𝑗 = {
1,

ПтВ𝑖𝑗

ПдВ𝑖𝑗
> 2 

0,
ПтВ𝑖𝑗

ПдВ𝑖𝑗
 ∋ (0, 2]

                                                (2.4) 

де НВ𝑖𝑗 – новий вид виробництва сільськогосподарської продукції в 

частинах; 

Всі наступні параметри аналогічні з виразом (2.1). 
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Отримане значення формули (2.4) “1” означає, що даний вид виробництва 

для конкретного сільськогосподарського підприємства є новим. 

Аналогічно з формулами (2.2) та (2.3) розрахуємо суму нових видів 

виробництв кожного сільськогосподарського підприємства окремо в галузі 

рослинництва і тваринництва. 

                                 СНВР𝑖 = ∑ НВ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=0
                                                   (2.5) 

                                СНВТ𝑖 = ∑ НВ𝑖𝑗

𝑘

𝑗=𝑛+1
                                                (2.6) 

де СНВР𝑖– сума нових видів виробництв і-того підприємства в галузі 

рослинництва в частинах; 

 СНВТ𝑖– сума нових видів виробництв і-того підприємства в галузі 

тваринництва в частинах; 

 НВ𝑖𝑗 – новий вид виробництва сільськогосподарської продукції в 

частинах; 

Всі наступні параметри аналогічні з формулами (2.2) та (2.3). 

Отож в результаті проведених розрахунків ідентифіковано кожен вид 

виробництва сільськогосподарської продукції окремого підприємства як 

існуючий чи новий (у рослинництві і тваринництві). 

Аналізуючи отримані дані існуючих і нових видів виробництв, створимо 

математичну модель ідентифікації підприємств, що впровадили галузеву 

диверсифікацію. Теоретично підприємством, що здійснило галузеву 

диверсифікацію в галузь тваринництва слід вважати такий суб’єкт 

господарювання, який: 

- має існуючі види виробництва тільки в рослинництві; 

- впроваджує нові види виробництва в галузі тваринництва. 

Наприклад, сільськогосподарське підприємство, яке займається 

вирощуванням пшениці, в досліджуваному році розпочало процес виготовлення 

молока та м’яса. До цього часу жодних інших видів товарів тваринницького 

походження воно не виробляло. Отож можна стверджувати, що дане 
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сільськогосподарське підприємство здійснило галузеву диверсифікацію. 

Аналогічно визначається здійснення галузевої диверсифікації суб’єктом 

господарювання в галузь рослинництва. 

Перевівши теоретичне визначення показника галузевої диверсифікації в 

математичну модель, отримаємо дві наступні залежності (2.7) та (2.8) для 

рослинництва і тваринництва відповідно: 

                   ГДР𝑖 = {
1,

ПрІВР𝑖

ПрІВТ𝑖∗СНВР𝑖
=  0 

 0,
ПрІВР𝑖

ПрІВТ𝑖∗СНВР𝑖
 ≠ 0

                                                   (2.7) 

                    ГДТ𝑖 = {
1,

ПрІВТ𝑖

ПрІВР𝑖∗СНВТ𝑖
=  0 

 0,
ПрІВТ𝑖

ПрІВР𝑖∗СНВТ𝑖
 ≠ 0

                                                   (2.8) 

де ГДР𝑖 – показник галузевої диверсифікації в галузь рослинництва для і-

того сільськогосподарського підприємства; 

ГДТ𝑖 – показник галузевої диверсифікації в галузь тваринництва для і-

того сільськогосподарського підприємства; 

Показник галузевої диверсифікації “1” означає, що і-те підприємство 

здійснило галузеву диверсифікацію, а при показнику “0” – не здійснило. 

Отож, для визначення кількості сільськогосподарських підприємств, які 

здійснили галузеву диверсифікацію (КГД) в досліджуваному році, слід 

просумувати усі показники галузевої диверсифікації (2.9). 

                              КГД = ∑ (ГДР𝑖 + ГДТ𝑖)
140

𝑖=0
                                        (2.9) 

Горизонтальна номенклатурна диверсифікація передбачає створення 

сільськогосподарським підприємством нової номенклатури 

сільськогосподарської продукції в рамках вже існуючої виробничої галузі. 

Наприклад, сільськогосподарське підприємство, що займається вирощуванням 

зернових культур (пшениця, овес) – почало займатись вирощуванням технічних 

культур (цукровий буряк, ріпак). Можна вважати, що таке підприємство 

здійснило номенклатурну горизонтальну диверсифікацію. 
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Оскільки в нашому дослідженні розглядаються тільки основні види 

сільськогосподарської продукції, асортиментними рядами слід вважати: 

 пшениця, жито, овес (асортимент зернових культур); 

 гречка, просо, ячмінь (асортимент круп); 

 горох, соя (асортимент бобових культур); 

 соняшник, цукровий буряк, ріпак (асортимент технічних культур); 

 кормові, силос, сінаж (асортимент кормових культур); 

 велика рогата худоба, свині, птиця (асортимент м’ясних виробів); 

 всі інші види продукції не можна класифікувати в окремі асортиментні 

ряди. Отож кожен з них буде вважатися окремою номенклатурою 

сільськогосподарської продукції. 

Необхідно визначити показники приросту існуючого продукту в межах 

одного асортиментного ряду за формулою (2.10) та (2.11): 

                        ПрІНВР𝑖 = ∑ ПрІВ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑘
                                                   (2.10) 

                       ПрІНВТ𝑖 = ∑ ПрІВ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑘
                                                    (2.11) 

де ПрІНВР𝑖  / ПрІНВТ𝑖– приріст існуючих номенклатурних виробництв в 

галузі рослинництва/тваринництва в частинах по кожному підприємству; 

k – початковий порядковий номер продукції, яка входить в поточний 

асортиментний ряд (наприклад для зернових k = 1); 

n – кінцевий порядковий номер продукції, яка входить в поточний 

асортиментний ряд (наприклад для зернових n = 3); 

ПрІВ𝑖𝑗 – аналогічно з формулою (2.2). 

Розрахуємо суму нових виробництв кожного сільськогосподарського 

підприємства для кожного асортиментного ряду зокрема: 

                            СННВР𝑖 = ∑ НВ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑘
                                                   (2.12) 

                            СННВТ𝑖 = ∑ НВ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑘
                                                   (2.13) 



89 
 

де СННВР𝑖/СННВТ𝑖– сума нових номенклатурних виробництв в галузі 

рослинництва/тваринництва для кожного підприємства; 

НВ𝑖𝑗 – аналогічно з формулою (2.4). 

Теоретично підприємством, що здійснило горизонтальну номенклатурну 

диверсифікацію у певній галузі слід вважати такий суб’єкт господарювання, 

який:  

 започаткував новий вид виробництва у певній номенклатурі;  

 провадив виробничу діяльність у певній галузі; 

 в поточній номенклатурі не здійснював виробничу діяльність. 

Математичний вигляд показника номенклатурної диверсифікації в 

рослинництві і в тваринництві наведений у формулах (2.14) та (2.15): 

                   НДР𝑖 = {
1,

ПрІНВР𝑖

СННВР𝑖∗ПрІВР𝑖
=  0 

 0,
ПрІНВР𝑖

СННВР𝑖∗ПрІВР𝑖
 ≠ 0

                                                (2.14) 

                  НДТ𝑖 = {
1,

ПрІНВТ𝑖

СННВТ𝑖∗ПрІВТ𝑖
=  0 

 0,
ПрІНВТ𝑖

СННВТ𝑖∗ПрІВТ𝑖
 ≠ 0

                                                (2.15) 

Де НДР𝑖 – показник номенклатурної диверсифікації і-того 

сільськогосподарського підприємства, що займається рослинництвом; 

           НДТ𝑖 – показник номенклатурної диверсифікації і-того 

сільськогосподарського підприємства, що займається тваринництвом. 

Горизонтальна асортиментна диверсифікація передбачає розширення 

асортиментного ряду виробленої продукції. Тобто підприємство, яке розпочало 

новий вид виробництва продукції в існуючому асортиментному ряді вважається 

таким, що здійснило горизонтальну асортиментну диверсифікацію. 

В математичному виразі ідентифікація асортиментної диверсифікації має 

наступний вигляд: 

              АДР𝑖 = {
 0, СННВР𝑖 ∗ ПрІНВР𝑖 =  0 
 1, СННВР𝑖 ∗ ПрІНВР𝑖  ≠ 0

                                         (2.16) 

             АДТ𝑖 = {
 0, СННВТ𝑖 ∗ ПрІНВТ𝑖 =  0 
 1, СННВТ𝑖 ∗ ПрІНВТ𝑖  ≠ 0

                                          (2.17) 
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де АДР𝑖 – показник асортиментної диверсифікації поточного 

асортиментного ряду і-того сільськогосподарського підприємства, що 

займається рослинництвом; 

АДТ𝑖 – показник асортиментної диверсифікації поточного 

асортиментного ряду і-того сільськогосподарського підприємства, що 

займається тваринництвом. 

Провівши аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області протягом 2012-2014 рр. за допомогою розробленої вище 

математичної моделі, отримаємо наступні показники кількості підприємств, які 

здійснювали диверсифікаці (табл. 2.9): 

Таблиця 2.9 

Показники діяльності сільськогосподарських підприємств, які 

здійснювали диверсифікацію діяльності протягом 2012-2014 рр.* 

Показник 

Рослинництво Тваринництво 
Не 

здійсню-

вали 

диверси-

фікацію 

Галузева 

неінтегро-

вана 

диверси-

фікація 

Номенкла-

турна 

диверси-

фікація 

Асорти-

ментна 

диверси-

фікація 

Галузева 

неінтегро-

вана 

диверси-

фікація 

Номенкла-

турна 

диверси-

фікація 

Асорти-

ментна 

диверси-

фікація 

Період 2012–2013 рр. 

Кількість  

підприємств 
5 42 27 2 7 6 83 

Зміна обсягу 

чистого при-

бутку, тис. грн 

30372,5 213,1 18,8 619,9 - 1878,0 49,8 - 349,5 

Зміна загальної 

рентабельності, 

% 

22,1 7,1 2,6 31,4 -3,4 14,7 -2,9 

Період 2013–2014 рр. 

Кількість  

підприємств 
4 38 19 2 9 5 87 

Зміна обсягу 

чистого при-

бутку, тис. грн 

1196,0 599,2 - 32,0 25,4 760,6 - 6237,8 530,2 

Зміна загальної 

рентабельності, 

% 

2,8 4,8 - 1,1 9,3 3,0 - 15,7 7,5 

* Розраховано на основі даних форми 50 с/г. 
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Аналіз результатів здійснення диверсифікації діяльності (табл. 2.9) 

показує, що: 

- у галузі рослинництва здійснено у 3,5-4,5 разів більше 

диверсифікаційних процесів, ніж у галузі тваринництва, що свідчить про ширші 

можливості та перспективи розвитку видів виробництва у рослинництві 

сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області; 

- найбільш поширеним видом диверсифікації є номенклатурна 

горизонтальна, що свідчить про їхню економічну ефективність поряд з 

невеликими ресурсними затратами [41, с. 144-150]; 

- виявлено, що галузева диверсифікація є найбільш затратною та 

ресурсомісткою і для їїздійснення необхідно найбільше зусиль в порівнянні з 

іншими видами диверсифікації. За даними таблиці спостерігаємо, що галузева 

диверсифікація здійснювалася майже в 7-8 разів рідше, ніж номенклатурна 

диверсифікація. Проте даний вид диверсифікації в той же час є найбільш 

прибутковим. Згідно таблиці найбільші середні показники прибутковості 

спостерігаються у сільськогосподарських підприємствах, які впровадили 

галузеву диверсифікацію; 

- за період 2012-2013 рр. спостерігається чітка залежність середньої 

прибутковості та рентабельності від впровадження сільськогосподарським 

підприємство різних видів диверсифікації. Агроформування, які не 

впроваджували ніяких диверсифікаційних процесів, у результаті в середньому 

виявились збитковими; 

- протягом періоду 2013-2014 рр. показники середньої прибутковості та 

рентабельності для підприємств, що здійснили диверсифікацію, є меншими, ніж 

у попередньому періоді, в зв’язку з наростанням економічної кризи.  

Отже, в результаті проведеного дослідження було проаналізовано 

господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, а саме розглянуто 

їхню діяльність в контексті здійснення ними диверсифікації. Розроблено 

математичні моделі та з їхньою допомогою обраховано кількість 

сільськогосподарських підприємств, які здійснили галузеву, номенклатурну та 
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асортиментну виробничу диверсифікацію за період 2012-2014 рр. Виокремлено 

загальні тенденції здійснення диверсифікації сільськогосподарськими 

підприємствами Івано-Франківської області. Виявлено, що 

сільськогосподарські підприємтва, які здійснювали диверсифікацію протягом 

досліджуваного періоду отримали кращі економічні показники середньої 

прибутковості та рентабельності. 

 

 

2.3 Тенденції та перспективи органічного виробництва, як 

перспективного напряму диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

В Україні та загалом у світі ведення сільськогосподарської діяльності 

набуло агресивного характеру. Для збільшення економічної ефективності 

сільськогосподарськими підприємствами зазвичай використовуються 

інтенсивні технології виробництва, що передбачає широке використання 

пестицидів, хімічних добрив, гормонів, антибіотиків, тощо. Такі методи 

дозволяють отримувати вигіднішу за врожайністю і “товарним виглядом” 

сільськогосподарську продукцію в короткостроковій перспективі, і як 

наслідок, забезпечують високу прибутковість, проте породжують ряд 

довгострокових негативних явищ. 

По-перше, поступово руйнується екологічна інфраструктура 

локального середовища, в якому здійснює свою діяльність 

сільськогосподарське підприємство за рахунок зниження родючості ґрунтів, а 

також забруднення шкідливими речовинами води, земельного покриву, 

повітря. 

По-друге, залишки пестицидів, антибіотиків та інших речовин, які 

використовувались в процесі виробництва, частково або повністю 

залишаються в продукції та негативно впливають на здоров’я кінцевих 

споживачів даних товарів. 
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По-третє, порівняно з кінцевими споживачами набагато сильніший 

негативний вплив на здоров’я зазнають працівники даного агроформування, 

так як останні мають безпосередній, близький та постійний контакт з 

вищенаведеними шкідливими хімічними речовинами. 

Внаслідок погіршення екологічної ситуації у світі, великої кількості 

неякісних харчових продуктів та зростання поінформованості людей про 

негативні наслідки у довгостроковій перспективі споживання тих чи інших 

продуктів, в тому числі генетично модифікованих, покупці все більше 

зацікавлюються органічним виробництвом. Отож останніми роками у світі і в 

Україні зростає попит на органічну продукцію, відповідно її виробництво 

набуває все більшої популярності серед суб’єктів-виробників 

сільськогосподарської продукції. 

“Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та 

виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з 

огляду на збереження довкілля, на застосування високих стандартів 

належного утримання (добробуту) тварин та на метод виробництва, який 

відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням 

речовин та процесів природного походження” [111].  

Органічним можна назвати продукт, який “вирощений (вироблений) у 

результаті ведення сертифікованого органічного виробництва, що передбачає 

заборону використання синтетичних пестицидів та добрив, інших штучних 

речовин та генетично модифікованих організмів” [105]. Сировина для 

виготовлення органічних продуктів харчування має надходити із перевірених 

джерел: у ґрунт, на якому вирощуються сільськогосподарські культури 

протягом 3 років заборонено вносити будь-які речовини хімічного 

походження. Тільки по закінченню цього, так званого, перехідного періоду 

продукція отримує вже статус органічної. Далі органічна сировина надходить 

до переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної 

сировини з метою уникнення змішування. Головне – моніторинг кожного 

етапу виробництва, що знаходиться під суворим контролем органу 
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сертифікації, який засвідчує дотримання вимог та стандартів органічного 

виробництва шляхом видачі відповідного сертифікату [105].  

З точки зору диверсифікації органічне виробництво можна вважати 

одним з найбільш привабливих напрямків розширення виробничої 

діяльності. 

Спостерігається позитивна динаміка зацікавленості органічною 

продукцією споживачами по всьому світі. Екологічна свідомість населення 

розвинутих країн постійно зростає. За прогнозами експертів “ринок 

органічної продукції до 2020 р. може сягнути обороту розміром 200-250 млрд 

дол. USA на рік” [9, c.96].  

Відповідно сільськогосподарські підприємства, які в результаті 

здійснення дивесрифікації запроваджують органічне виробництво, можуть 

розраховувати на зростаючий попит їхньої продукції, а також на значні 

інвестиційні вливання іноземного капіталу в їхнє виробництво. Крім того у 

зв’язку з перспективністю існує зацікавленість у науковому аналізі даного 

типу виробництва і розробці нових ефективніших технологічних процесів 

ведення сільськогосподарської діяльності. 

Перехід до органічного виробництва можна назвати довгостроковою 

інвестицією, адже перехідний період та сертифікація потребують додаткових 

коштів та затрати часу. Проте прибуток в органіці – це всього лиш справа 

часу. Кількість виробників органічних продуктів в Україні щороку зростає, а 

це свідчить про наявність попиту. Існує зацікавленість як українських так і 

іноземних покупців на українську органіку. 

Існує позитивна динаміка розвитку ринку органічних товарів в Україні. 

За останні десятиліття спостерігається постійне збільшення кількості 

виробників органічної продукції. В 1990-тих роках з’явилися перші органічні 

українські господарства, які в основному займалися експортом зернової 

сировини. З 2000 р. спостерігається тенденція зростання попиту на органічну 

продукцію, проте це ще зазвичай поодинокі домовленості завозу невеликих 

партій продукції у санаторії та дитячі заклади і реалізація органічної 
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продукції в якості традиційної. А з 2010 р. попит на органічну продукцію в 

Україні починає перевищувати пропозицію, наявний продаж готових 

органічних продуктів в супермаркетах, спеціалізованих магазинах та 

інтернет-магазинах. 

Україна має перспективні можливості для розвитку органічного 

виробництва, адже на нашій території сконцентровані значні площі угідь, 

родючі ґрунти та сприятливі кліматичні умови. Такий потенціал створює 

реальну можливість покращення економічного стану сільськогосподарських 

підприємств та аграрної галузі в цілому шляхом розвитку органічного 

сектору. Аналіз, вивчення та використання досвіду деяких 

сільськогосподарських підприємств щодо впровадження диверсифікаційних 

процесів у сфері органічного виробництва дозволить поєднати отримання 

прибутків з покращенням екологічного стану довкілля і збереженням 

здоров’я населення. 

Україна, володіючи значним потенціалом для виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції та її експорту, а також споживання на 

внутрішньому ринку, досягла деяких результатів щодо розвитку власного 

органічного виробництва. Таким чином, частка сертифікованих 

сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощування різноманітної 

органічної продукції від загального об’єму сільськогосподарських угідь 

України складає близько 0,9% і становить вже понад триста тисяч гектарів, а 

наша держава займає почесне двадцяте місце світових країн-лідерів 

органічного руху. При цьому Україна займає перше місце в 

східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі та 

спеціалізується переважно на виробництві зернових, зернобобових та 

олійних культур. 

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення 

внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок 

налагодження переробки органічної сировини. До такої продукції 

відносяться крупи, м’ясні та молочні вироби, соки, сиропи, повидло, мед. 
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Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що на початок 

2003 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, яке отримало статус 

“органічного”, а в 2013 р. нараховувалося вже 175 сертифікованих 

органічних господарства. Загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель у 2014 р. склала 400 764 га. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 

сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав 

розвиватись з початку 2000-х років, склавши у 2007 р. – 500 тис. євро, в 2008 

р. – 600 тис. євро, у 2009 р. — 1,2 млн. євро, у 2010 р.  - 2,4 млн. євро, у 2011 

р. цей показник зріс до 5,1 млн.євро, у 2012 р. – до 7,9 млн.євро, у 2013 р. – 

до 12,2 млн.євро, а у 2014 р. – до 14,5 млн.євро. Більшість органічних 

господарств України розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, 

Тернопільській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Вінницькій, 

Житомирській областях. Українські сертифіковані органічні господарства 

мають різний розмір – від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, – 

до декількох тисяч гектарів ріллі [143]. 

Нещодавно законодавче регулювання в Україні стало більш 

сприятливим до виробництва органічної продукції. Органічне сільське 

господарство офіційно визнане Україною, і 3 жовтня 2013 року Президентом 

України був підписаний Закон “Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини”, який вступив у дію з січня 

2014 року [61]. Цей Закон визначає правові та економічні основи 

виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований на 

забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку 

органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану 

здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, 

раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування 

впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як 
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органічні [34, с. 65-66]. Прийняття даного Закону створює важливе підґрунтя 

для розвитку ринку органічної продукції в Україні. “На сьогодні в Україні діє 

близько 200 органічних операторів (виробників, переробних підприємств, 

трейдерів)” [106]. 

Спостерігається ще також ряд позитивних факторів, які сприяють 

розвитку органічного виробництва у Івано-Франківській області.  

По-перше, даний регіон характеризується великою площею гористих 

територій, що в переважній своїй більшості складаються з ґрунтів менш 

підданих впливу хімічних речовин та мінеральних добрив за рахунок своєї 

віддаленості від великих промислових центрів, а також за рахунок 

підвищеної складності доступу технічних засобів по внесенню хімічних 

речовин до цих сільськогосподарських територій. Також за рахунок 

туристичної галузі та охороні гірських територій від забрудненості 

карпатський регіон загалом є більш екологічним за водними, ґрунтовими та 

іншими ресурсами. 

По-друге, Івано-Франківська область, володіючи на даний час 

значними придатними для розвитку органіки природними ресурсами, 

відзначається малорозвинутим сектором органічного виробництва, що 

створює низьку конкуренцію при виході на органічні ринки. А саме 

сертифікованими органічними операторами в Івано-Франківській області є: 

ПП Аронія та ТОВ “Дністер БІО”. Зважаючи на мізерну кількість наявних 

органічних виробників, варто розглянути органічне виробництво як 

перспективний та прибутковий напрямок, куди варто спрямувати 

диверсифікаційні процеси в Івано-Франківській області.  

Розглянемо досвід підприємств, які роблять перші кроки в розвитку 

органічного виробництва області, а саме ТОВ “Дністер БІО” та ПП Аронія. 

ТОВ “Дністер БІО” є молодим підприємством, яке працює в галузі 

органічного рослинництва та тваринництва. Враховуючи вимоги до ведення 

органічного сільського господарства та юридичні процедури оформлення 

земель, підприємство розпочало свою діяльність на полях у 2015 р., коли 
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була засіяна та зібрана виковівсяна суміш, а тварини (свині) також були 

завезені у 2015 р. Дане підприємство знаходиться на етапі нарощування 

потужностей. 

ПП Аронія виготовляє соки під торговою маркою “Сади Прикарпаття”. 

Дане підприємство декларує себе як сімейний бізнес, саме турбота про 

здоров’я власних родин спонукала до запуску лінії натуральних соків 

прямого віджиму, що забезпечує максимальне збереження усіх вітамінів. 

“Здоровий спосіб життя та споживання лише натуральної продукції – наша 

філософія, яку ми прагнемо передати нашим споживачам” – зазначає дане 

підприємство на власному сайті [120]. Восени 2012 р. дане підприємство 

стартує з першим органічним продуктом – свіжовичавленим яблучним 

соком, що виробляється шляхом холодного віджиму на новітньому 

австрійському обладнанні зі стиглих екологічно-чистих прикарпатських 

яблук з садів, які утримуються самим підприємством. Уже наступної осені 

2013 р. запускає вітамінну лінійку 5 смаків створених спеціально для 

здорового способу життя: яблуко+гарбуз, яблуко+селера, яблуко+груша та 

екслюзивно в Україні яблуко+чорноплідна горобина (аронія) – цілющий 

продукт. Усі смаки представлені у склі у пляшках 1 л та 0,3 л. На наступний 

рік планують запустити у виробництво нові вітамінні смаки: яблуко+ожина 

та яблуко+ревінь. 

Свою місію ПП Аронія формулює так: “Наша місія виробляти на 100% 

натуральний, екологічний український продукт, вирощений з любов’ю на 

плодоносній прикарпатській землі, аби наші споживачі з гордістю і 

насолодою куштували соковиті екологічно-чисті яблука та натуральний 

свіжовичавлений сік. Ми прагнемо аби бренд “made in Ukraine” зайняв 

почесне перше місце в серцях і на столах справжніх українців” [120]. 

Обидва підприємства з’явилися досить недавно на ринку і успішно 

нарощують свої потужності. 

По-третє, розвинута в області туристична інфраструктура сприяє 

зростанню попиту на органічну продукцію. Туристичні об’єкти в Івано-
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Франківській області приваблюють багатьох туристів не тільки з України але 

й з інших країн. Під туристичними ресурсами спеціалісти розуміють 

взаємозв’язки компонентів природи, історико-культурних цінностей та 

автентичних звичаїв, які виступають основними умовами задоволення 

рекреаційних і пізнавальних потреб людини. Отож одним із пунктів 

туристичної привабливості Прикарпаття є її автентичні кулінарні звичаї, що 

базуються на органічній сільськогосподарській продукції високої якості. 

Даний аспект виступає позитивною складовою в аналітичному дослідженні 

впровадження органічного виробництва на теренах Івано-Франківської 

області. 

По-четверте, за рахунок свого географічного розташування в 

безпосередній близькості до країн центральної та західної Європи, які в свою 

чергу, є найбільш зацікавленими та платоспроможними споживачами 

органічної продукції, Івано-Франківська область користується логістичними 

та транспортними перевагами в постачанні органічної продукції в ці країни. 

Також крім вищенаведених потенційних споживачів 

сільськогосподарської органічної продукції слід врахувати настрої 

внутрішніх споживачів, тобто мешканців Прикарпаття. Внутрішній попит на 

органічну продукцію являє собою потенційно великий сегмент ринку, без 

урахування якого неможливо отримати об’єктивну оцінку такого науково-

економічного явища як перспективність здійснення диверсифікаційних 

процесів сільськогосподарськими підприємствами в напрямку органічного 

виробництва.  

Проте існують деякі аспекти такого виробництва, які стримують 

швидкий розвиток внутрішнього ринку органічних сільськогосподарських 

продуктів, а саме порівняно високі ціни. Особливістю, яка супроводжує 

виробництво органічної сільськогосподарської продукції, є уникнення 

штучного стимулювання інтенсивності виробництва за рахунок застосування 

різних хімічних речовин, мінеральних добрив, пестицидів, нітратів, гормонів, 

тощо. Це спричинює в результаті зниження обсягів виробництва за рахунок 
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підвищення якості та “органічності” вироблених кінцевих товарів або 

сировини. Дана тенденція відображається при ціноутворенні органічної 

продукції, яка зазвичай на 10-50% дорожча від аналогів неорганічного 

походження.  

Для вивчення ситуації щодо готовності внутрішніх споживачів 

сплачувати надбавку за органічність продуктів було проведене анкетування 

жителів Івано-Франківської області (дод. В). В процесі дослідження 

опрацьовано 99 анкет. Опитування проводилось серед дорослого населення 

Івано-Франківської області віком від 19 до 77 років. Серед респондентів 

77,9% – мешканці міст, а 22,1% – сільські жителі. Чоловічу аудиторію склали 

38,4% опитаних, а 61,6% – жінки. Рівень доходів, менше ніж 1500 гривень в 

місяць, мали 14,1% опитаних, від 1500 до 2500 – 42,4%, від 2500 до 5000 

гривень – 37,4%, і доходом вищим за 5000 гривень володіють 6,1% 

респондентів. 

74,7% респондентів на запитання: "Чи хотіли би Ви споживати 

органічні продукти?" відповіли: "Так, адже вони не завдають шкоди здоров’ю 

людини". Причому "Так" сказали 64,7% осіб з доходом до 1500 гривень на 

місяць, 69,05% осіб з доходом 1500-2500, 83,7% з доходом 2500-5000 

гривень, і 83,4% з доходом більше ніж 5000 гривень. Тобто спостерігається, 

що більшість респондентів зацікавлені в ідентифікації та споживанні 

органічної продукції, і цей відсоток значно більший у осіб з рівнем доходів 

більшим ніж 2500 гривень за місяць, ніж у осіб з низьким і дуже низьким 

рівнем доходів. Підтверджує цю тенденцію аналіз запитання, чи важливим є 

для опитаних факт, щоб продукти харчування були цілком безпечними для 

здоров’я. Відповідь: "Так" дали 92,9% респондентів. Хоча доплачувати за 

безпечність продуктів готові і мають можливість лише 67,7% учасників 

опитування. 

Задекларували, що їм все одно які продукти споживати 18,2 % 

опитаних, причому серед них 22,22% складали особи з рівнем доходів 

меншим, ніж 1500 гривень в місяць, 61,11% – з доходом від 1500 до 2500, 
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11,11% – респонденти з рівнем доходів від 2500 до 5000 гривень і 5,56% з 

рівнем доходів вищим, ніж 5000 гривень. Можна зробити висновок, що серед 

тих опитаних, які не зацікавлені в ідентифікації органічних продуктів 83,33% 

складали особи з рівнем доходів меншим, ніж 2500 гривень за місяць, і 

16,67% – особи з місячним доходом вищим, ніж 2500. 

Цікавим є той факт, що майже кожна п’ята людина (19,2% від загальної 

кількості опитаних) не знала, як відрізнити органічну продукцію від 

неорганічної незалежно від того, чи це є жителі міст (20,27%), чи сіл (19%). 

Також цей показник не залежав від рівня доходів. 

Для купівлі органічної продукції тільки 14,14% опитаних керуються 

знанням конкретних торгових марок, яким вони довіряють. Також тільки 

18,18% респондентів знають конкретні місця, де можна придбати органічні 

продукти харчування. 

При виборі продуктів харчування 4% респондентів в першу чергу 

звертають увагу на країну-виробника, і з них 75% – особи з рівнем доходів 

більшим, ніж 5000 гривень на місяць. 

Також в процесі опитування вивчалось питання спроможності і 

бажання респондентів доплачувати за екологічність виробництва продуктів 

харчування і утилізації упаковок, що не завдавали би шкоди навколишньому 

середовищу. Досліджено, що 61,61% опитаних вважають дане питання 

важливим і готові за це доплачувати.  

Виробництво органічної продукції або екологізація виробництва з 

забезпеченням екологічної утилізації упаковок передбачає використання 

більш дороговартісного технологічного процесу і як наслідок, здорожчує її 

собівартість та кінцеву ціну. На рис. 2.8 відображено готовність населення 

відповідно до його рівня доходів доплачувати за органічність або 

екологічність виробництва та утилізації упаковок продовольчих товарів. 
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Рис. 2.8. Готовність населення доплачувати за органічність продукції та 

екологічність виробництва та утилізації упаковки продуктів харчування 

відповідно до рівня його доходів*. 

* Розраховано на основі опрацьованих анкет. 

 

З даного рисунку можна зробити наступні висновки: 

1. Серед осіб з рівнем доходів меншим, ніж 1500 гривень на місяць, 

готові доплачувати за органічність продуктів 14,29%, екологічність 

виробництва і утилізації 7,14%; серед осіб з місячним доходом 1500-2500 

готові доплачувати 71,43% та 66,67% відповідно за органічність та 

екологічність виробництва і утилізації; серед опитаних з рівнем доходів 

2500-5000 готові доплатити 78,39% та 70,27%; а серед респондентів з 

доходом більшим, ніж 5000 гривень готові доплачувати і за органічність і за 

екологічність виробництва і утилізації упаковки 100% респондентів. 

2. В загальному населення більш схильне доплачувати за 

органічність продукції, ніж за екологічність її виробництва. 

3. Треба відзначити, що невисока платоспроможність (рівень 

доходів до 2500 гривень в місяць) була характерною для 56,5% опитаних. Ця 

тенденція спостерігається також загалом в області, де середня заробітня 
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плата на початок 2015 р. становить 2816 грн, а середня пенсія 1417 грн [47]. 

Більш схильними до додаткових витрат є міські жителі, які мають загалом 

вищі доходи. Зокрема, частка серед них готових доплачувати за органічність 

продукції надбавку не менше 5 % її вартості становить 75,6 %, тоді як серед 

мешканців сіл – 61,9 %. 

Наступний рисунок 2.9, графічно відображає готовність населення 

Івано-Франківської області доплачувати надбавку до ціни продукції за 

органічність та екологічність виробництва та утилізації упаковок в 

залежності від величини надбавки.  

Рис. 2.9 Готовність населення доплачувати різної величини надбавку за 

органічність та екологічність виробництва та утилізації упаковок продуктів 

харчування*. 

* Розраховано на основі опрацьованих анкет. 

 

Опрацювавши дані, отримуємо: 

1. Серед опитаних, які готові доплачувати за безпечність харчових 

продуктів, осіб, які би доплачували до 5% від вартості несертифікованих 

продуктів було 23,34%, до 10% – 29,79%, до 20% – 9%, і більше, ніж 20% – 

також 9%. 
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2. Серед респондентів, які готові доплатити до 5% від вартості 

продукції за екологічність її виробництва і утилізації упаковки, що не 

завдавали би шкоди навколишньому середовищу було 18,34%, до10% – 

20,90%, до 20% – 3%, і більше, ніж 20% – 4,20%. Ми бачимо, що до 10% від 

вартості готові доплачувати за екологічність виробництва і утилізації 

упаковок 45,90% опитаних, а більше ніж 10% – 14,76%. Тенденція подібна до 

готовності доплачувати за гарантовану якість продуктів харчування, хоча 

більше ніж 10% від вартості за безпечність харчових продуктів мають 

бажання і спроможність доплачувати 26,86% опитаних проти 14,76%, які 

готові доплачувати за безпечність для навколишнього середовища 

виробництва та утилізації. 

3. Середня величина надбавки, за органічність 

сільськогосподарської продукції, за яку готове доплачувати населення Івано-

Франківської області складає 10,5%, а середня надбавка за екологічність 

виробництва і утилізації упаковки – 7,3%. 

Отож за результатами анкетування можна спрогнозувати динаміку 

розвитку ринку органічних товарів і стверджувати, що значна частина 

споживачів надасть перевагу споживанню органічної продукції. Дане 

твердження дозволяє зробити висновок, що органічне виробництво є 

перспективним напрямком диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств з точки зору внутрішнього споживчого ринку Івано-

Франківської області. 

Аналізуючи економічні чинники можна стверджувати, що 

ідентифікувати себе як органічне виробництво на Прикарпатті значно легше 

дрібним та середнім підприємствам, які традиційно використовують 

природні методи випасу худоби, підживлення земель, вирощування кормів, 

тощо. При впровадженні органічного виробництва вони можуть уникнути 

перехідного періоду з карантинним часом утримування ґрунтів без внесення 

хімічних добрив і пестицидів, а відразу розпочинати свою діяльність за 

принципами органічності. 
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Враховуючи значний попит на органічну продукцію, який перевищує 

пропозицію, можна спрогнозувати економічну успішність діяльності даних 

підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.  

Впровадження переробки органічної сировини, а також відкриття 

спеціалізованих магазинів для реалізації органічної продукції дозволить в 

перспективі збільшити прибутковість даної діяльності, що призведе до 

підвищення економічного стану сільського населення області, покращення 

інфраструктури села, зменшення рівня безробіття тощо. 

Органічне виробництво має високу конкурентоспроможність, але 

необхідно популяризувати органічний вид продукції, впроваджувати 

навчання екологічній грамотності населення Івано-Франківської області, 

адже згідно результатів опитування, яке проводив автор, кожен п’ятий 

мешканець Івано-Франківської області не знав, як відрізнити органічну 

продукцію від неорганічної. 

Популяризація здорового способу життя та зростання екологічної 

свідомості населення призведе до виходу органічної продукції на нові ринки, 

покращення екологічної ситуації в регіоні та зростання добробуту населення 

області. А споживання органічної продукції покращить рівень здоров’я 

населення області, особливо серед дитячого контингенту. 

У кінцевому результаті відмова від купівлі дороговартісних 

синтетичних гербіцидів, пестицидів, фунгіцидів, хімічних добрив, а 

використання природніх шляхів захисту рослин також призведе до значного 

заощадження коштів, особливо якщо дане господарство розширює свою 

діяльність на те, щоб самостійно виробляти органічні добрива, 

використовувати раціональні схеми сівозмін, враховувати останні досягнення 

екологічної науки щодо покращення стану грунтів. Також є важливим 

використання в процесі виробництва сортів рослин і порід худоби, які 

традиційно є стійкими і адаптованими до природньо-кліматичних 

особливостей Івано-Франківської області. 



106 
 

Вміст вітамінів, мінералів, біологічно активних речовин в органічній 

продукції є незрівнянно більшим, ніж в конвенційних продуктах. Також 

відсутність в складі органічних продуктів антибіотиків, стимуляторів росту, 

гормонів, залишків пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, а такох хімічних 

консервантів та підсилювачів смаку робить органічну продукцію особливо 

цінною для споживання в дитячому, дієтичному та лікувальному харчуванні, 

що є важливим для збереження здоров’я населення. Окрім того органічні 

продукти мають неповторний смак і аромат, що також впливає на їх 

конкурентоспроможність [39]. 

Загальносвітові тенденції втрати природного біорізноманіття, 

зменшення площ лісів, збільшення ерозії та деградації грунтів, а також втрата 

орних земель через засолення, заболочення та втрату родючості характерні й 

для Івано-Франківської області. Зупинити ці процеси можливо при веденні 

органічного господарювання. 

З іншого боку менша врожайність у порівнянні з неорганічними 

інтенсивними методами ведення господарства у сільськогосподарській 

галузі, складний та довготривалий процес сертифікації призводять до вищої 

вартості органічної продукції. Не можна відкидати той факт, що на даний 

момент в Україні і в області досвід ведення органічного виробництва є 

мізерним. Також потребує розвитку методологічно-наукова доказова база 

ведення органічного виробництва. 

Відсутність механізмів імплементації нормативних засад, які 

регулюють сферу органічного виробництва також створюють перешкоди для 

розвитку даного виду діяльності. Необхідно зауважити, що на даний момент 

існує “недосконалість чинного Закону України “Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, зокрема в питанні 

відповідальності за порушення закону” [144]. 

Тому підтримка органічного виробництва через фінансові та інші 

інструменти держави, яка зацікавлена в збереженні здоров’я народу і 

покращенні екологічної ситуації в Україні, має бути вагомою. 
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Залучення державних, приватних та іноземних інвестицій в аграрну 

галузь, спрощення механізму сертифікації, розвиток переробних підприємств 

органічної продукції, відкриття сітки спеціалізованих магазинів, потужна 

реклама здорового способу життя і підвищення платоспроможності 

населення дозволять максимально нівелювати економічні ризики 

впровадження органічного виробництва як напряму диверсифікації 

діяльності. 

Широке надання інформації українським споживачам про склад і якість 

сільськогосподарської продукції, з можливістю контролю інформації, яка 

вказана на етикетці, та вільним вибором органічних продуктів харчування, 

відповідає загальносвітовим принципам прав людини, де пріоритет надається 

безумовній цінності людського життя, здоров’я та гідності.  

Отож є усі підстави вважати виробництво органічної продукції та 

розвиток інфраструктури, потрібної для реалізації даної продукції, 

перспективним напрямком здіснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. 

Органічна продукція набуває все більшої популярності серед різних 

верств населення, відчизняних та іноземних інвесторів, а також посиленої 

уваги з боку держави. 

Хоча існує ряд факторів які стримують бурхливий розвиток органічної 

сільськогосподарської продукції, такі як складність процесу сертифікації, 

недосконалість законодавчої бази і низька платоспроможність населення 

Івано-Франківської області. Це пояснює невелику кількість органічних 

сільськогосподарських підприємств на теренах області.  

При спрямуванні зусиль для нівелювання вказаних стримуючих 

факторів здійснення диверсифікації діяльності сільськогосподарське 

підприємство з великою імовірністю зможе суттєво знизити ризики 

функціонування і підвищити прибутковість від ведення господарської 

діяльності. Крім того це посприяє загальному підвищенню добробуту 

локальної інфраструктури та здоров’я споживачів. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Здійснення диверсифікації діяльності агроформуваннями залежить 

від сукупності різних передумов, які притаманні конкретному регіону де 

здійснює свою господарську діяльність сільскогосподарське підприємство . Ці 

передумови з огляду на специфіку підприємств бувають природніми та 

економічними, а останні в свою чергу поділяються на внутрішньо-господарські 

та зовнішні. До природніх належать склад та якість ґрунтів, кліматичні 

особливості регіону. До зовнішньо-економічниїх – кон’юнктура ринку, 

рентабельність виробництва виду продукції, інвестиційний клімат регіону та 

державна політика щодо стимулювання сільськогосподарського виробництва. 

Внутрішньо-господарські в свою чергу включають продуктивність праці 

персоналу, виробництво та використання добрив, використання технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств. 

2. Івано-Франківська область характеризується сприятливими 

природньо-кліматичними передумовами для здійснення різних видів 

диверсифікації діяльності. Згідно економічних передумов з проведеного аналізу 

випливає що перспективними напрямками для розширення діяльності 

сільськогосподарських підприємств являються сфери, які потребують меншого 

в порівнянні з іншими технічного забезпечення, спрямовані на інноваційну 

діяльність, забезпечують органічність виробленої продукції та ін. 

3. Основою для вибору виду та напрямку диверсифікації діяльності 

також слугує попередній досвід запровадження нових видів виробництв 

сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області. Маючи у 

розпорядженні велику кількість підприємств що досліджується, а саме 140, які 

проводили свою господарську діяльність у період 2012-2014рр, обробити та 

проаналізкувати такий обсяг даних можливо за допомогою розробленої нами 

математичної моделі. Дана модель беручи до уваги обсяги виробництв у різних 

сферах дозволяє визначити види диверсифікації діяльності, яка здійнювалася 

агроформуваннями.  
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4. Галузева диверсифікація є найбільш затратною та ресурсомісткою і 

для її здійснення необхідно найбільше зусиль в порівнянні з іншими видами 

диверсифікації. Протягом періоду 2012-2014 років галузева диверсифікація 

здійснювалася майже в 7-8 разів рідше, ніж номенклатурна, яка була найбільш 

поширеною в області за цей період. У галузі рослинництва здійснено у 3,5-4,5 

разів більше диверсифікації, ніж у галузі тваринництва, що свідчить про ширші 

можливості та перспективи розвитку видів виробництва у рослинництві. 

5. Одним з перспективних напрямів здійснення диверсифікації 

діяльності є започаткування органічного виробництва. Така продукція 

характеризується великою зацікавленістю, а як наслідок попитом, з боку 

кінцевих відчизняних та іноземних споживачів. Поруч з тим мають місце 

економічні та політичні фактори, які стримують бурхливий розвиток 

органічного виробництва у Івано-Франківській області. 

6. При спрямуванні зусиль для нівелювання стримуючих факторів 

здійснення органічного виробництва сільськогосподарські підприємства з 

великою імовірністю зможуть суттєво знизити ризики функціонування і 

підвищити прибутковість від ведення господарської діяльності. Така тенденція 

посприяє загальному підвищенню добробуту локальної інфраструктури та 

здоров’ю споживачів. 

7. Проведене опитування мешканців Івано-Франківської області 

показало високу зацікавленість споживачів органічною продукцією. В 

результаті було виявлено, що близько 70%  респондентів готові доплачувати 

в середньому надбавку в розмірі 10,5% за органічність сільськогосподарської 

продукції. За результатами анкетування можна спрогнозувати динаміку 

розвитку ринку органічних товарів і стверджувати, що значна частина 

споживачів надасть перевагу споживанню органічної продукції. Дане 

твердження дозволяє зробити висновок, що органічне виробництво є 

перспективним напрямом здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств з точки зору внутрішнього споживчого 

ринку Івано-Франківської області. 
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РОЗДІЛ 3 

 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Спіральна модель здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

Підвищення власної ринкової вартості та максимізація прибутку 

сільськогосподарським підприємством в сучасних умовах господарювання 

може досягатись шляхом здійснення диверсифікації діяльності, яка забезпечує 

не тільки стійкішу фінансову ситуацію, але й підтримку та розвиток 

підприємства у довгостроковій перспективі. Отримання високих результатів 

безпосередньо залежить від раціональності та послідовності здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарським підприємтвом. 

Постійна підтримка та розвиток сільськогосподарських підприємств у 

конкурентному середовищі забезпечується управлінським персоналом шляхом 

безперервного вдосконалення існуючого процесу господарювання, а також 

здійсненням диверсифікації діяльності з метою отримання більшого прибутку 

та зниження фінансових ризиків діяльності суб’єкта господарювання. У 

сучасному хиткому та мінливому ринковому середовищі сільськогосподарське 

підприємство повинно бути гнучким у своїй господарській політиці і постійно 

диверсифікувати свою діяльність. Тобто після впровадження одних 

диверсифікаційних процесів і стабілізації виробництва суб’єкту 

господарювання слід переходити до нових видів диверсифікації, забезпечуючи 

таким чином її безперервність та постійний розвиток. Адже, “успіх будь-якого 

підприємства залежить від здатності передбачати та змінювати структуру 

виробництва, розробляти та впроваджувати у виробництво нові види продукції, 

правильно планувати обсяг виробництва різних товарів, а також від здатності 

до нововведень та вчасного адаптування до технологічних зрушень” [149, с. 

435]. 
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Доцільно виокремити алгоритм послідовних дій для досягнення 

максимального результату диверсифікації. Насамперед необхідно детально 

проаналізувати умови розширення діяльності, скласти короткострокові та 

довгострокові плани, зробити вибір покрокових дій, в які будуть направлені 

фінансові інвестиції, передбачити способи і механізми реалізації нової 

продукції, обумовити методи моніторингу і контролю за результатами 

диверсифікації, звести до мінімуму можливі фінансові ризики. 

Для досягнення стратегічної мети розвитку диверсифікація діяльності на 

підприємстві має включати в себе не одну окрему акцію, а послідовний 

комплекс дій з моніторингом і можливістю своєчасної і адекватної корекції 

вихідного результату. 

При плануванні розвитку сільськогосподарських підприємств необхідно 

розраховувати та встановлювати найбільш оптимальний шлях запровадження 

змін, який буде нести мінімальні ризики і дозволить послідовно підвищувати 

добробут господарства, враховуючи поточний стан й можливості останнього. 

Тому для забезпечення стабільного та ефективного розвитку агроформувань 

розроблено та запропоновано спіральну модель здійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств (рис. 3.1). 

Дана модель відображає спіральне нарощування виробництва, кожен 

окремий виток якої означає здійснення одного з видів диверсифікації. Кожне 

здійснення диверсифікації складається з 4 основних етапів. 

1. Етап аналізу та планування (на рис.3.1 четверть ХОА). На даному етапі 

проводиться аналітично-дослідницька діяльність підприємства щодо поточного 

стану його справ та можливих перспектив. Диверсифікація на даній стадії 

розглядається як “перманентний процес, тобто виконується постійний 

моніторинг ринку і внутрішніх можливостей підприємства” [16]. В свою чергу 

даний етап розділяється на три під етапи: дослідження та аналіз ситуації на 

ринку, планування впровадження нового виробництва, оцінка ризиків та 

прийняття рішення. 



112 
 

1.1 Дослідження та аналіз ситуації на ринку, який передбачає 

дослідження ринкового середовища в якому функціонує сільськогосподарське 

підприємство, а також визначення поточного стану самого агроформування, 

його фінансового та ресурсного потенціалу, інвестиційно-кредитної 

спроможності, забезпеченість управлінським, виробничим та допоміжним 

персоналом, кількісні та якісні показники виробленої продукції. На основі цих 

даних відображається ефективність господарювання сільськогосподарського 

підприємства. 

Також на цьому підетапі проводиться аналіз регіонального сектору ринку 

та ринків учасником яких являється дане сільськогосподарське підприємство, 

аналіз конкурентного середовища, попиту та пропозиції різних видів товару, 

рентабельності та доцільності різних видів виробництв, платоспроможності 

населення, політичних та юридичних факторів, що регулюють певний ринок, 

аналіз новинок та технологічних розробок, трендів, які стосуються товарів на 

ринку, проведення маркетингових досліджень. “Важливим, при цьому, також є 

врахування чинників, що значно впливають на вибір форм та напрямів 

диверсифікації на сільськогосподарських підприємствах, а саме: екологічного 

фактору (випуску екологічно чистої продукції та поліпшення якості землі); 

обмеженості сільськогосподарських ресурсів та їх іммобільність, що значно 

зменшує кількість альтернативних варіантів при виборі видів діяльності; 

значної залежності від сезонності виробництва; недостатності інвестиційного 

потенціалу в галузі” [49, с.148-149]. 

Результатом даного підетапу будуть представлені зібрані, проаналізовані 

та зведені дані, які відображають внутрішні та зовнішні аспекти діяльності 

сільськогосподарського підприємства, висвітлюють слабкі та сильні сторони у 

його функціонуванні, а також відображають потенційні можливості та загрози 

на локальному ринку аграрної продукції. 

1.2 Планування впровадження нового виробництва – передбачає собою 

синтез даних отриманих з попереднього аналітичного підетапу. Відбувається 

формування переліку можливих варіантів диверсифікаційних процесів та 
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виокремлення кількох найбільш оптимальних для даного суб’єкта 

господарювання, використовуючи методи порівняльної оцінки. 

 

 

Рис. 3.1. Спіральна модель впровадження диверсифікаційних процесів для 

забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств*. 

* розроблено автором. 
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При розширенні господарської діяльності треба забезпечити підготовку 

високопрофесійних кадрів, нівелювання сезонності виробництва, зростання 

добробуту населення, зниження рівня безробіття. 

На даній стадії обирається найбільш оптимальний та економічно-

обґрунтований варіант розвитку суб’єкта господарювання шляхом здійснення 

диверсифікації діяльності з попереднім аналізом та врахуванням стратегічних і 

тактичних цілей даного підприємства. Важливим аспектом є планування 

здійснення не тільки одного витка розвитку агроформування згідно з поданої 

моделі (тобто виключно одного нового виду виробництва), а також хоча б 

частково наступних диверсифікаційних процесів (наступні оберти спіральної 

моделі) з метою окреслення часових та фінансових рамок досягнення цілей 

розвитку сільськогосподарського підприємства.  

На першому витку у підетапі 1.2 планування слід чітко окреслити 

детальний план здійснення диверсифікації на поточному витку та орієнтовний 

план реалізації наступних диверсифікаційних процесів. Таким чином 

формується план розвитку сільськогосподарського підприємства, який на 

подальших стадіях планування (на наступних витках) буде доповнюватись та 

уточнюватись відповідно до майбутніх вимог та потреб. Такий підхід дає 

можливість окреслити дорожню карту здійснення комплексу 

диверсифікаційних процесів та забезпечує гнучкість, здатність до 

пристосування та уточнення плану розвитку сільськогосподарського 

підприємства. 

Отож результатом стадії планування є створений чи уточнений план 

здійнення диверсифікації діяльності, що забезпечує найбільш ефективну 

реалізацію переваг сільськогосподарського підприємства, включає в себе часові 

та фінансові рамки здійснення диверсифікації. 

1.3 Оцінка ризиків та прийняття рішення – передбачає детальну оцінку 

ризиків, які можуть виникати в процесі здійснення диверсифікації, відповідне 

коригування плану (при потребі) з метою зменшення ризиків та прийняття на 



115 
 

основі отриманих даних остаточного економічно-обґрунтованого рішення щодо 

здійснення комплексу дій для впровадження нового конкретного виробництва. 

Раціональність прийнятого рішення щодо вибору напрямку здійснення 

диверсифікації діяльності залежить від розрахованої величини соціально-

економічного, синергетичного ефекту від її здійснення. Синергетичний ефект 

пов’язаний з витратами на диверсифікацію та рівнем очікуваних вигод, які 

принесе диверсифіковане виробництво. Дані вигоди в себе включають 

налагоджені схеми стабільних логістичних поставок сировини та ресурсів; 

зниження загальних ризиків діяльності сільськогосподарського підприємства; 

зниження постійних витрат за рахунок єдиної системи управління; покращення 

організації ведення виробничого процесу і технологічний стан підприємства. В 

загальному ці вигоди проявляються на двох рівнях – корпоративному та 

внутрішньогосподарському. 

Синергізм в корпоративному напрямку проявляється через зниження 

податкового навантаження, технічним та технологічним взаємообміном з 

іншими видами виробництва, у загальногосподарській стабілізації доходів та у 

комплексності проведених досліджень економічних, технологічних, політичних 

та інших факторів. 

“Внутрішньогосподарський синергетичний ефект проявляється в 

отриманні вигод від масштабу виробництва, зниження рівня трансакційних 

витрат тощо” [109, с. 144]. 

Отже, на момент закінчення етапу аналізу та планування (на рис. 3.1 

перетин осі ОК) повинні бути проаналізовані усі чинники, які впливають на 

поточне та майбутнє виробництво і його ефективність; сформовано детальний 

план здійснення диверсифікації щодо впровадження нового виробництва; 

орієнтовний план подальшого розвитку; прийняте остаточне рішення щодо 

початку реалізації заходів розвитку сільськогосподарського підприємства. 

Після закінчення даного етапу будь які зміни до плану реалізації диверсифікації 

слід виключити, допоки не настане аналогічний етап на наступному витку 

згідно моделі. 
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2. Етап забезпечення необхідних передумов (на рис. 3.1 четверть ZOK) 

для здійснення диверсифікації діяльності. Тобто створення усіх необхідних 

внутрішньо-господарських чинників та пристосування до зовнішніх 

економічно-політичних чинників, а також природних факторів, від яких 

залежить можливість здійснення диверсифікації, з метою досягнення якісного 

виробництва та реалізації нової продукції сільськогосподарським 

підприємством. Для забезпечення необхідних передумов агроформуванням слід 

пройти два підетапи: забезпечення внутрішніх передумов; пристосування 

сільськогосподарського підприємства до зовнішніх передумов. 

2.1 Забезпечення внутрішніх передумов – налагодження кадрової, 

фінансової та виробничої політики відповідно до потреб виробництва нового 

виду продукції. Наприклад, ремонт технічних засобів, оренда нових 

сільськогосподарських наділів, забезпечення кормами та добривами, підготовка 

виробничих потужностей та ін.  

2.2 Пристосування сільськогосподарського підприємства до зовнішніх 

передумов. Особливість цих чинників у тому, що суб’єкт господарювання 

фактично не має на них впливу, а тому для ефективного ведення господарської 

діяльності підприємству необхідно до них пристосовуватись. Наприклад, 

забезпечення необхідних дозволів та ліцензій згідно з діючим законодавством, 

врахування тенденцій товаропотоків на сільськогосподарських ринках, 

врахування державної політики щодо сільськогосподарської галузі, 

налагодження позитивного інвестиційного клімату та ін. Необхідність адаптації 

до зовнішніх умов спонукає підприємство шукати найоптимальніші способи та 

сфери застосування його виробничого потенціалу. 

Результатом даного етапу здійснення диверсифікації діяльності є повна 

готовність суб’єкта господарювання до запуску виробництва нової продукції. 

3. Етап впровадження нового виробництва сільськогосподарським 

підприємством або виробничий етап (на рис. 3.1 четверть ZOY) розпочинається 

при повному забезпеченні усіх необхідних передумов для здійснення 

подальших робіт. Дана фаза характеризується високою ресурсоємністю та 
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потребує акумуляції зусиль. Виробнича фаза поділяється на 4 підетапи: 

створення прототипу, створення матеріальних благ, контроль якості, уточнення 

маркетингових рішень. 

3.1 Створення прототипу. Протягом цього періоду створюється кілька 

пробних зразків продукції – прототипів. Це може бути декілька зразків масла 

різної жирності або селекційні сорти пшениці. Вони необхідні для того, щоб 

оцінити наскільки майбутня продукція буде задовольняти параметри планової. 

На стадії створення прототипу можуть вноситись певні зміни до виробничого 

процесу з метою оптимізації затрат на виробництво і підвищення якості 

кінцевої сільськогосподарської продукції. Результатом цього підетапу повинен 

бути уточнений прототип майбутньої продукції та оптимізований 

вдосконалений виробничий процес. 

3.2 Створення матеріальних благ. Цей підетап характеризується запуском 

процесу виробництва нових видів продукції, що супроводжується значним 

стрибком фінансово-ресурсних затрат. Слід зазначити, що дана стадія на 

відміну від усіх інших не припиняється з початком наступного підетапу, а 

продовжує паралельно виконуватись (на рис.3.1. це зображено заштрихованою 

областю) аж до моменту, поки управлінцями підприємства не буде прийняте 

рішення про припинення даного виду виробництва у зв’язку з об’єктивними 

обставинами. При переході до наступного підетапу повинен бути налагоджений 

стійкий виробничий процес, який може в майбутньому зазнавати певної 

оптимізації та вдосконалення. 

3.3 Контроль якості – передбачає оцінку перших результатів, аналіз 

виробництва та створення пропозицій щодо вдосконалення виробничого 

процесу. На даному підетапі приймається рішення щодо випуску на споживчий 

ринок перших вироблених партій нової продукції. Якщо якість продукції не 

задовольняє базові норми – то вона відправляється на доопрацювання, а 

сільськогосподарське підприємство повертається назад до попереднього 

підетапу створення матеріальних благ. Отож в результаті цього підетапу має 
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бути підтверджено або заперечено відповідність нового продукту наявним 

стандартам якості та вимогам споживача. 

3.4 Підготовка маркетингових рішень – на даному підетапі уточнюються 

та конкретизуються складові стратегії товарної, збутової, цінової та 

комунікаційної політики, яка пристосована до даного виду та обсягів нової 

продукції, а також до ринку на якому будуть представлені нові товари. 

Успішним завершенням даного етапу слід вважати готовність виходу 

перших партій продукції, що відповідають стандартам якості, на ринок 

споживачів, повністю підготовлена стратегія просування та реалізації даного 

продукту, готовність виробничих потужностей до подальшої діяльності 

сільськогосподарського підприємства в даному напрямі. 

4. Етап стабілізації та оцінки результатів – являється останньою 

фазою в циклічному витку моделі (на рис.3.1. четверть YOX), яка 

розпочинається виходом виробленого продукту на ринок. Цей період включає в 

себе три підетапи: представлення та просування нового виду продукту, 

стабілізація виробництва, оцінка результатів. 

4.1 Представлення та просування нового виду продукту на ринку 

споживачів за рахунок використання раніше розробленої маркетингової 

стратегії. На даному підетапі підприємство докладає максимальні зусилля для 

входження товару на ринок, представлення та продаж його першим покупцям. 

Результатом цього періоду стає здобуття перших клієнтів. 

4.2 Стабілізація виробництва. Проводиться оцінка початкових результатів 

диверсифікації та виокремлюються деструктивні фактори, які впливають на 

виробництво й реалізацію продукції. Відбувається виправлення помилок та 

неточностей, які присутні в організації виробничого процесу, забезпечується 

вихід на сталий режим роботи з можливістю подальшого масштабування 

даного виду виробництва при потребі у майбутньому. Також на цьому підетапі 

коригується та уточнюється виробнича, цінова, маркетингова та збутова 

політика сільськогосподарського підприємства. Відбувається процес 

стабілізації товаропотоків на ринку, зростає рівень довіри до продукту серед 
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споживачів, відбувається надбання постійних партнерів у сфері збуту 

продукції, а також налагоджуються вигідні шляхи постачання сировини, 

вибудовуються логістичні моделі товаропотоків, укладаються відповідні 

договори. Результатом проведеного підетапу є стабільний та оптимізований 

процес виробництва, забезпечення реалізації нового виду сільськогосподарської 

продукції. 

4.3 Оцінка результатів. Цей підетап передбачає здійснення детальної 

аналітичної оцінки діяльності суб’єкта господарювання протягом періоду 

поточного витка спіральної моделі. Виокремлюються позитивні та негативні 

чинники, що були присутні та впливали на впровадження нового виробництва й 

на роботу цілого підприємства. Важливо, щоб детально було виокремлено та 

згруповано фактори з кожного етапу та підетапу.  

Ці фактори порівнюються з попередніми періодами здійснення 

диверсифікації (попередні витки спіралі на рис. 3.1), проводиться аналіз та 

виокремлюються тенденції, за якими підприємство здійснює диверсифікацію, 

визначаються закономірності помилок та їхні причини. Аналізується 

попередній досвід запровадження диверсифікації діяльності, що створює 

передумови для удосконалення майбутнього процесу розвитку 

сільськогосподарського підприємства та передбачаються подальші ризики. На 

етапі оцінки результатів підраховуються фінансові показники діяльності 

сільськогосподарського підприємства за досліджуваний період. Відбувається 

визначення рентабельності виробництва поточного виду товару і порівняння 

цих показників з плановими. Вираховуються відхилення в оцінці часових, 

фінансових, трудових та інших ресурсів відносно запланованих. 

Результатом даного підетапу виступають розраховані показники 

понесених витрат і прибутку, ефективності діяльності підприємства протягом 

досліджуваного періоду (дані показники наводяться як в абсолютних, так і у 

відносних величинах) та представлення динаміки розвитку 

сільськогосподарського підприємства, що дає можливість точніше спланувати 

його подальшу діяльність. 
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У результаті реалізації заходів, що передбачені даним етапом, суб’єкт 

господарювання повинен повністю стабілізувати виробництво нового виду 

сільськогосподарської продукції, реалізацію останньої та доходи підприємства. 

А також оцінити ефективність діяльності усіх ланок підприємства. Даний етап, 

на відміну від трьох попередніх, вирізняється тим, що протягом неї 

підприємство вже отримує прибутки від реалізації нового виду виробництва (на 

рис.3.1 лінії цього етапу товстіші). Закінчується етап стабілізації та аналізу 

віссю ОХ, що відображає лінію готовності сільськогосподарського 

підприємства до переходу до нового витка диверсифікації діяльності.  

Дана модель описує повний перелік заходів, які необхідні для 

забезпечення здійснення диверсифікації діяльності. Проте, на кожній ітерації 

(витку) спіральної моделі сільськогосподарському підприємству не обов’язково 

проходити усі етапи. Це залежить від виду та складності диверсифікації: якщо у 

певній стадії немає необхідності – то її можна пропустити. Наприклад, не 

обов’язково розробляти маркетингову стратегію при впровадженні 

вертикальних зворотних диверсифікаційних процесів [42, с. 58-65]. 

Результатом здійснення циклу диверсифікації діяльності зазвичай 

являється зниження ризиковості сільськогосподарського підприємства за 

рахунок виробництва у різних галузях або підгалузях. Рівень ризикованості 

сільськогосподарського підприємства залежить на пряму від рівня 

диверсифікованості останнього, від ризикованості основного напрямку 

виробництва сільськогосподарського підприємства, а також від рівня 

ризикованості ведення сільськогосподарської діяльності в конкретному регіоні. 

Отож рівень ризикованості сільськогосподарського підприємства можна 

визначити за формулою: 

 

Рп =
Ро

Д(𝟏−кр) +  кр                                                    ( 3.1 ) 

 

Де Рп – загальна ризиковість сільськогосподарського підприємства; 
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Ро – ризиковість основного напрямку виробництва 

сільськогосподарського підприємства; за основний приймається той, який 

приносить найбільшу частку доходів в порівнянні з іншими; 

Д – рівень диверсифікованості, який показує наскільки 

сільськогосподарське підприємство використовує інші види виробництв для 

того, щоб зменшити ризики головного виду виробництва; 

кр – коефіцієнт ризикованості здійснення сільськогосподарської 

діяльності в конкретному регіоні. Кожен регіон володіє певною ризиковістю 

ведення господарської діяльності в певний період часу. Даний коефіцієнт 

відображає відношення кількості сільськогосподарських підприємств, які 

припинили свою діяльність в поточному році до загальної кількості 

функціонуючих: 

 

 кр =  
𝑵з

𝑵
                                                                      (3.2) 

 

де 𝑁з – кількість сільськогосподарських підприємств, які припинили свою 

діяльність в поточному році; 

𝑁 – загальна кількість сільськогосподарських підприємств. 

Д =   
ЧД

ЧДо
                                                                 (3.3) 

 

Де ЧД – чистий дохід сільськогосподарського підприємства; 

ЧДо – чистий дохід від реалізації основного виду продукції (продукція, 

яка забезпечує найбільшу частку у виручці від реалізації). 

Рівень диверсифікованості може коливатись в межах від 1 до ∞. У 

випадку коли весь чистий дохід сільськогосподарського підприємства 

надходить тільки від основного виду виробництва, що еквівалентно тому, що 

суб’єкт господарювання здійснює тільки один вид виробництва – рівень 

диверсифікованості буде дорівнювати 1. Тоді ризикованість підприємства буде 
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дорівнювати сумі ризикованості від основного (єдиного) виду діяльності та 

ризикованості здійснення сільськогосподарської діяльності в конкретному 

регіоні, вираз (3.1) набуде наступного вигляду: 

 

Рп = Ро + кр                                                              (3.4) 

 

Ризиковість основного виду виробництва в свою чергу дорівнює: 

 

Ро =  
Во − ЧДо

Во
                                                            (3.5) 

 

Де Во – загальні витрати на основне виробництво; 

ЧДо – чистий дохід від реалізації основного виду продукції. 

Розвиток та ефективне функціонування сільськогосподарських 

підприємств залежить від вдало обраної та спланованої стратегії здійснення 

диверсифікації діяльності, яка має передбачати поетапність кроків конкретних 

дій, проміжні результати тактичних цілей, що являють собою відкриття нового 

виду виробництва. При чому дані тактичні цілі слід спланувати в послідовності, 

яка дозволить досягати цілей з мінімальними затратами для вже існуючих видів 

виробництв. 

В даному пункті запропонована та описана графічна модель, яка дозволяє 

задовільнити потреби в розробці стратегії здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств, з досягненням тактичних цілей, а також 

визначенням поточних завдань, яку може використовувати підприємство для 

забезпечення найбільш оптимального та ефективного ведення господарства.  

Основним показником успішності здійснення диверсифікації є зниження 

загальної ризиковості здійснення господарської діяльності 

сільськогосподарського підприємства. Воно є комплексним індикатором 

ефективності ведення господарства, величини його доходів, раціональності 

конкурентної, збутової політики та ін.  
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Запропонований метод оцінки залежності ризиковості 

сільськогосподарського підприємства від величини диверсифікованості 

останнього дозволяє оцінити проміжні та основні результати його діяльності. 

 

 

3.2. Оцінка результатів здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарського підприємства 

 

Інтегрування розробленої моделі поетапного здійснення диверсифікації 

діяльності у сільськогосподарське підприємство з отриманням конкретних 

результатів слугує доказом дієвості та ефективності даної моделі. Апробацію 

моделі поетапного здійснення диверсифікації діяльності було проведено у 

сільськогосподарському підприємстві “Райз-Прикарпаття”, адміністрація якого 

розташована у місті Івано-Франківську, а проводить свою діяльність дане 

господарство на сільськогосподарських угіддях Тисменицького, Тлумацького 

та Калуського районів. 

Дане підприємство являється типовим за основними показниками 

господарської діяльності у Івано-Франківській області. У 2013р. “Райз-

Прикарпаття” оперувало 4338 гектарами сільськогосподарських наділів, серед 

яких 4238 га взятих в оренду. Штат підприємства станом на 2013 р. становив 58 

працівників: 55 задіяних у рослинництві і 3 у тваринницькій галузі. 

Спеціалізується господарство на виробництві пшениці, жита, кукурудзи, 

ячменю, сої, кормів у рослинництві та вирощування великої рогатої худоби та 

свиней у тваринництві.   

У 2013 р. було погоджено з адміністрацією ТзОВ “Райз-Прикарпаття” 

можливість реалізації комплексу заходів із послідовного поетапного здійснення 

диверсифікації діяльності. Метою запропонованих змін є забезпечення 

стабільного та ефективного розвитку агроформування в короткостроковій та 

довгостроковій перспективі шляхом поетапного запровадження диверсифікації. 
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На протязі досліджуваного періоду 2013-2015 рр. сільськогосподарським 

підприємством ТзОВ “Райз-Прикарпаття” на основі розробленої нами 

спіральної моделі було проведено наступні заходи з запровадження ним 

диверсифікаційних процесів. 

І. Аналіз ринкової ситуації та внутрішньої ситуації підприємства. 

Аналіз ринкової ситуації: 

1. З перспективи урожайності та рентабельності одними з ефективних 

напрямків було вирощування картоплі, овочів, ріпаку та соняшнику. 

Дані культури згідно з даними державного управління статистики у 

Івано-Франківській області на 2013 р. мали показники рентабельності 101,3%, 

83,9%, 16,5% для картоплі, овочів та соняшнику відповідно [130, с. 75], а 

рентабельність вирощування ріпаку згідно з даними Інституту олійних культур 

становить 205%, що набагато  перевищує показники  по соняшнику й сої. 

Що стосується урожайності – то вона становить 26.8, 153, 159 центнерів з 

гектару для ріпаку, картоплі та овочів відповідно. 

2. Важливо проаналізувати такий показник як платоспроможність 

населення. Платоспроможність населення як економічний термін виражає його 

“здатність оплачувати необхідні товари і послуги відповідно до розміру 

наявних грошових засобів. Її основою є сукупні та грошові доходи 

домогосподарств, в які люди об’єднуються для організації свого споживання” 

[110, с. 171]. Також відомим фактом є те, що “рівень платоспроможності 

населення формує попит та регулює пропозицію” [24, с. 115]. 

На жаль в силу різних причин рівень платоспроможності населення 

досліджуваного регіону є невисоким (на базові товари та послуги населення 

витрачає 91,2% від доходів) і, як наслідок, – недостатньо сформований попит на 

якісну сертифіковану органічну сільськогосподарську продукцію.  

З точки зору попиту – перспективними напрямами на внутрішніх ринках 

сільськогосподарської продукції – виробництво овочів та картоплі, а на 

зовнішніх – ріпаку та соняшнику.  

Аналіз внутрішньої ситуації на підприємстві: 
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1. Загалом у 2013 р. реалізовано продукції на 83,6 млн грн: 71 млн грн 

в галузі рослинництва та 12,6 млн грн в тваринництві. Загальні витрати склали 

75,4 млн грн, серед яких 67,15 млн грн – витрати на рослинництво та 8,25 млн 

грн – витрати на тваринництво. У результаті вивільнено коштів на суму 8,2 млн 

гривень.  

2. З різновиду продукції яку пропонувало сільськогосподарське 

підприємство в 2013 р. найбільш прибутковою були кукурудза та соя, які в 

сукупності принесли підприємству чистого доходу в розмірі 5,14 млн грн.  

3. ТзОВ “Райз-Прикарпаття” здійснює свою виробничу діяльність у 

районах, де ґрунтовий покрив землі в основному є середньо-родючим, а 

подекуди високо-родючим.  

4. Основна сільськогосподарська техніка, а саме 42 одиниці тракторів, 

завантажені на 96% від їхньої номінальної виробничої потужності, інші роботи, 

які потребують використання сільськогосподарської техніки, зокрема процес 

збирання, замовляються в сторонніх фірмах підрядників. 

За результатами аналізу ринкової ситуації та ситуації на підприємстві 

було виокремлено найбільш оптимальні види продукції для започаткування 

нового виробництва, а саме вирощування ріпаку або картоплі, що буде являти 

собою асортиментну або номенклатурну диверсифікацію. 

ІІ. Планування нового виробництва. 

На етапі планування з управлінням ТзОВ “Райз-Прикарпаття” було 

погоджено використання наступних ресурсів: 

1. Фінансових ресурсів було виділено 15% від загальних прибутків в 

розмірі 1,2 млн грн. 

2. Надана можливість використання технічних орних та сівальних 

засобів у розмірі 1,6% від загального технічного потенціалу. 

3. Було вирішено залучити на орендній основі 140 га нових орних 

земель. 

4. ТзОВ «Райз-Прикарпаття» вже на момент 2013 р. мало існуючий 

досвід у вирощувані технічних культур, а саме сої, тому передбачається що 
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будуть перевикористані певні виробничі, кадрові та технологічні ресурси. Було 

прийняте рішення про залучення сторонніх фірм підрядників для забезпечення 

інших необхідних засобів для повноцінного збалансованого виробничого 

процесу вирощування та збирання ріпаку, які на той момент не були в 

розпорядженні підприємства. 

ІІІ. Оцінка ризиків. 

Основним джерелом ризику на кінець 2013 р. була нестабільна політична 

та економічна ситуація в Україні, що суттєво вплинуло на кон’юнктурні зміни 

ринків постачання та збуту, а також на політику стимулювання та регулювання 

різних галузей сільського господарства. Для сільського господарства в Україні 

є характерним значний “диспаритет між ціною виробленої продукції і цінами 

на промислові, транспортні та інші товари і послуги для потреб галузі. 

Причинами розбалансованості цін може бути наявність комерційних 

посередників між виробниками продукції, і споживачами, монопольне 

формування цін на засоби виробництва для сільського господарства, 

податковий тиск, невелика кількість прямих субвенцій, держзамовлень з 

гарантованою оплатою, пільгових кредитів, тощо” [ 53, с. 451]. 

“Низька платоспроможність українських споживачів не забезпечує 

виробників необхідним рівнем прибутку. Ліквідувати диспаритет простим 

підвищенням цін на продукцію АПК неможливо, адже рентабельність основних 

видів продукції сільського господарства є низькою і продовжує знижуватись, а 

рівень цін вже майже дорівнює світовому” [7, с. 84]. 

Дані тенденції вносили великий відсоток ризику при роботі з 

внутрішніми ринками, за рахунок невизначеності в економічній площині: 

економічний стан країни, платоспроможність населення, інвестиції, податкова 

політика та ін. Дана нестабільність також сприяла певній ризиковості роботи з 

зовнішніми ринками за рахунок невизначеності з експортним законодавством, 

проте рівень ризиків та невизначеності виходу на зовнішні ринки на порядок 

нижчий в порівнянні з внутрішніми ринками. Отож враховуючи дану 

тенденцію, нами разом з адміністрацією ТзОВ “Райз-Прикарпаття” було 
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прийняте рішення здійснити диверсифікацію діяльності щодо запровадження 

нового виробництва – вирощування та збирання ріпаку, з подальшим його 

експортом за кордон. 

ІV. Створення прототипу 

У 2013 р. було проведене пробне вирощування партії ріпаку, для якого 

було виділено 8 гектарів з земельного фонду сільськогосподарського 

підприємства. В результаті даного тестового вирощування було зібрано 250 ц 

насіння ріпаку. Отож була досягнута врожайність 31 ц з га, що на 23% вище ніж 

загалом в Івано-Франківській області у 2013 р. [130, с. 436]. Такі позитивні 

результати були досягнуті за рахунок вдало підібраних ґрунтових 

характеристик ділянки на якій вирощувалось пробна партія ріпаку в поєднанні з 

оптимальним складом органічних та мінеральних добрив.   

V. Вирощування ріпаку 

Після вдало вирощеної пробної партії (прототипу) було вирішено 

вирощувати першу промислову партію ріпаку. При зборі першого врожаю було 

отримано 3652 ц готової продукції, що в перерахунку відповідає 

продуктивності 29,93 центнера з га. Це на 2,7% нижчий показник від 

запланованого, проте дана різниця є не дуже суттєвою і пояснюється не до 

кінця налагодженим та оптимізованим процесом вирощування та збирання 

врожаю. 

VI. Контроль якості 

Важливим фактором будь якої виробленої продукції є якісні показники. 

Було отримано послуги сторонньої організації для оцінки якісних 

характеристик виробленого ріпаку. Визначено параметри, які не задовольняють 

експортні та державні норми, а саме вологість становила 14,2%, сміттєва 

домішка 4,21% та кислотне число олії в насінні 5,5 мг/г. Решта показників такі 

як ураження шкідниками, оліїста домішка та насіння рицини задовольняють 

норми ДСТУ 4966:2008. Норми заготівлі та промислового постачання насіння 

ріпаку наведені у додатках Д та Е.  

VIІ. Уточнення маркетингових рішень 
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Врахувавши оцінку якісних показників зібраного врожаю у 2014 р. 

ріпаку, було прийнято ряд рішень щодо стратегії подальшої реалізації 

вирощеної продукції:  

1. На насіння для наступного виробничого циклу відкласти 123 

центнери, якість насіння в даному випадку відповідає нормам державних 

стандартів для заготівлі. 

2. Для реалізації решти виробленої продукції здійснити цикл 

очищення від домішок об’єму продукції, яка призначена для реалізації, 

знизивши сміттєву домішку до рівня 3,22%, а також здійснити осушення 

насіння, знизивши його відносну вологість до рівня 7,5%. Також було прийняте 

рішення про закупівлю додаткових об’ємів насіння ріпаку в кількості 420 ц з 

кислотним числом олії в насінні 0,8мг/г і сміттєвою домішкою 1%, в результаті 

чого кислотне число досягнуло рівня визначеної нормою наведеною в додатку 

2, а сміттєва домішка знизилась до рівня 2,98%, що також відповідає вимогам 

державних стандартів. 

Отож в результаті було отримано 3949 ц готової продукції, яка 

відповідала державним стандартам і в зв’язку з різкими змінами ринкової 

ситуації і коливанням національної валюти було прийнято рішення цілком 

зосередитись на реалізації даної продукції на експортних ринках. 

VIII. Усунення деструктивних факторів, стабілізація виробництва та 

реалізації 

На наступний цикл вирощування ріпаку в період 2014-2015 рр було 

прийняте рішення про збільшення посівних площ до 134 га, що майже на 10% 

більше, ніж було засіяно за попередній цикл. Також було прийняте рішення про 

використання сільськогосподарських площ, в яких підземні води не 

знаходяться в безпосередній близькості до поверхні ґрунтового покриву, для 

зниження вологості насіння ріпаку. Ці ж сільськогосподарські наділи в 

попередньому році використовувались під вирощування зернових. 

“Вирощування ріпаку і зернових культур в одній сівозміні поліпшує 
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фітосанітарний стан полів, зводить до мінімуму зараження зернових кореневою 

гниллю” [95]. 

Було внесено корективи в план внесення добрив, а саме збільшено 

кількість внесених азотних добрив з 160 кг/га до 170 кг/га. Складовою білків, 

хлорофілу та ферментів у рослинах являється азот. Як складова хлорофілу азот 

приймає безпосередню участь у фотосинтезі, а як складова ферментів – у 

каталітичних процесах. При його нестачі сповільнюється ріст рослин, 

інтенсивність галуження, різко спадає насиченість листя хлорофілом, тощо. 

“Насіння ріпаку, яке збирають при вологості 24 – 32%, тобто недозрілого 

насіння, відрізняється високим кислотним числом (4,2 - 6,1) і значним вмістом 

хлорофілу. В олії, одержаній із недозрілого насіння, міститься багато 

хлорофілу, тому вона нестійка при зберіганні та потребує спеціальної 

технологічної обробки, включаючи підбілювання” [95]. 

Тому у 2015 р. на відміну від 2014 р. використано відкоректовану 

стратегію збору врожаю ріпаку, згідно з якої більш чіткіше розроблена схема і 

дата збору врожаю, що дозволяє отримати більш дозрілі зерна, але водночас 

уникнути осипання останніх через розтріскування стручків. 

В результаті коректування виробничої стратегії підприємством ТзОВ 

«Райз-Прикарпаття» було отримано 4154 ц виробленої продукції ріпаку з 

вологістю 6,5%, сміттєвою домішкою 2,9% і кислотним числом 3,42, що 

повністю задовольняє державні та міжнародні стандарти.  

На кінець 2015 р. сільськогосподарське підприємство вийшло на 

номінальний процес виробництва ріпаку, з отриманням якісної продукції та з 

забезпеченням високої врожайності (загалом врожайність вища ніж в області на 

15-20%). 

Також відбулася стабілізація постачання та реалізації продукції ріпаку, 

налагодились логістичні ланки. 

IХ. Оцінка результатів  

В результаті проведеного циклу диверсифікації з запровадження нового 

виробництва – вирощування ріпаку, який тривав у 2013-2015 рр. 
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сільськогосподарським підприємством ТзОВ “Райз-Прикарпаття” було 

досягнуто наступних результатів: 

1. У 2014 р. було вирощено 3652 ц ріпаку і реалізовано останнього на 

суму 1,36 млн гривень. Повна собівартість виробництва 1,11 млн гривень, яка 

включає в себе постійні витрати на оренду сільськогосподарських угідь, 

амортизацію, заробітну платню, а також змінні витрати на закупівлю насіння 

високоякісного ріпаку, добрива та ін. Отож чистий дохід склав 250 тис. грн. В 

даному випадку рентабельність виробництва ріпаку становила 22,5%, 

врожайність – 29,93 центнера з гектару.  

2. У 2015 р. було проведено коригування виробничої стратегії 

вирощування ріпаку внаслідок чого було вирощено 4154 ц продукції з 

урожайністю 31 ц/га, що на 3,6% вища ніж за попередній цикл вирощування. 

Реалізовано дану продукцію за 3,77 млн гривень, при повній собівартості на 

виробництво 3,02 млн гривень. Рентабельність виробництва ріпаку в даний 

період становила 24,8%. Вищі показники рентабельності та врожайності 

виробництва ріпаку були досягнуті за рахунок вдалого коректування 

виробничого процесу, удобрювання та збирання, а також за рахунок 

правильного підбору земельної ділянки під вирощування ріпаку. 

Увесь проведений цикл диверсифікації діяльності підприємства 

відображено на рисунку 3.2. 

В результаті проведеного циклу диверсифікації щодо впровадження нового 

виробництва, а саме вирощування ріпаку, рівень диверсифікованості 

сільськогосподарського підприємства збільшився на 3,7%, а ризикованість 

підприємства “Райз-Прикарпаття” знизилась на 0,57%. Показники 

диверсифікованості та ризиковості розраховані на основі математичної моделі 

наведеної у попередньому пункті розділі. 

Отримані результати є незначними в порівнянні з прибутками від 

основних видів діяльності даного сільськогосподарського підприємства, проте є 

кроком до загального зниження ризиковості суб’єкта господарювання, і як 

наслідок підвищення ефективності та стійкості його функціонування. 
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Отож було проведено апробацію стратегії здійснення диверсифікації 

діяльності на сільськогосподарському підприємстві “Райз-Прикарпаття”. 

Протягом періоду 2013-2015 рр. було погоджено з адміністрацією господарства 

про здійснення диверсифікації діяльності шляхом запровадження нового виду 

виробництва – вирощування ріпаку. 

Застосовуючи розроблену нами стратегію здійснення диверсифікації 

діяльності було здійснено ряд дій для вирішення проміжних завдань, зокрема 

аналіз ринкової ситуації, планування нового виробництва, оцінка ризиків і 

вибір напрямку діяльності, створення прототипу (пробне вирощування партії 

ріпаку), та оцінки проміжних результатів, власне вирощування першої 

комерційної партії ріпаку, оцінки кількісних та якісних результатів, уточнення 

маркетингових та збутових рішень базуючись на результатах виробництва, 

усунення деструктивних факторів, які мали місце при вирощуванні першої 

комерційної партії продукції, та виробництво нової партії продукції, оцінка 

загальних результатів здійснення диверсифікації діяльності. 

У результаті сільськогосподарське підприємство “Райз-Прикарпаття” 

отримало новий стабільний вид виробництва ріпаку з рентабельністю 

виробництва 24,8%, врожайністю 31 ц/га та отримало додаткового чистого 

доходу 750 тис. грн. 

Загалом ризиковість сільськогосподарського підприємства розрахована за 

математичною моделлю представленою у попередньому розділі знизилася на 

0,57%. 

 

 

3.3  Перспективні напрями диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємствах 

 

Аграрний сектор національної економіки України володіє значним 

невикористаним потенціалом з точки зору врожайності, економічної 

ефективності та раціональності адміністрування. З проведеного в попередньому 
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розділі аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств випливає ряд 

внутрішніх та зовнішніх факторів, вплинувши на які можна покращити 

економічні, соціальні та екологічні результати ведення сільського господарства 

в Івано-Франківській області. Тобто існує можливість виокремити потенційно 

перспективні напрямки здійснення диверсифікації діяльності в аграрній галузі. 

Сільськогосподарським підприємствам Івано-Франківської області 

необхідно адаптовуватись до конкурентної боротьби, вчитись зводити до 

мінімуму ризики економічної діяльності, використовуючи природно-

кліматичні, екологічні, соціальні, культурні, демографічні та інші особливості 

регіону. 

Також в процесі сільськогосподарської діяльності земельні ресурси 

мають використовуватись комплексно і ефективно з наданням пріоритету 

ґрунтозберігаючим технологіям і екологічній безпеці довкілля. 

Для підвищення прибутковості та забезпечення сталого економічного 

розвитку сільськогосподарським підприємствам необхідно проводити 

планування, розробку, впровадження і моніторинг диверсифікації. Ресурсний 

потік має бути сконцентрований і направлений в ті напрямки, які на даний 

момент у поточному підприємстві є актуальними. 

При плануванні здійснення диверсифікації діяльності для об’єктивної 

оцінки економічного стану і доцільності конкретних кроків підприємства 

можна скористатись досвідом зарубіжних країн, де широко розповсюджена 

практика оцінки бізнес-ідей з точки зору можливої прибутковості, фінансових 

ризиків, перспективності для національної економіки. Як приклад можна 

навести досвід США, де ще в “1953 році був заснований інститут SBA (Small 

Business Administration)” [165]. 

Також накопичений позитивний досвід здійснення диверсифікації 

діяльності сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області 

є одним з факторів, який сприяє розширенню подібних процесів у 

майбутньому. Понад 50% суб’єктів господарювання, які займаються 
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сільськогосподарською діяльністю у Івано-Франківській області, здійснили за 

2013-2015 рр. різні види диверсифікації діяльності. 

Одним з перспективних напрямів здійснення диверсифікації в Івано-

Франківській області є вирощування та переробка на пальне насіння ріпаку. 

Актуальним для досліджуваного регіону є питання використання 

відновлюваних видів палива при дотриманні умов екологічної безпеки та 

раціональності землекористування. Досвід багатьох європейських країн 

(Німеччини, Франції, Австрії, Чехії) доказує факти суттєвого зниження 

енергетичної залежності як окремих господарств, так і країни в цілому за 

рахунок вирощування і переробки олійних культур на пальне основою якого є 

біодизель або біоетанол, а також вирішення проблеми самозабезпечення 

агропідприємств пальним. 

За 2009-2014 рр. площа земельних ділянок, відведена під дану культуру 

зросла з 8,6 тис. га до 26.07 тис. га. Тобто в середньому кожного року площа 

зростала на 3 тис. га. Якщо брати відносні показники, то за цей період величина 

засіяних ріпаком ділянок збільшились на 542%. Такої тенденції не 

спостерігалось в жодній сільськогосподарській культурі в Івано-франківській 

області.  

Загальна посівна площа в Івано-Франківській області в 2014 р. складала 

365,3 тис. га, ріпаку озимого та ярого посіяно на 26,057 тис. га, що складає 7%.  

Рентабельність вирощування ріпаку згідно з даними Інституту олійних 

культур становить 205%, що набагато перевищує аналогічні показники 

вирощування соняшнику й сої. 

Вирощування ріпаку є перспективною діяльністю у сільському 

господарстві, і при здійсненні диверсифікації діяльності в цьому напрямі 

підприємствам доцільно вирішити такі завдання: 

- можливість освоєння певних ланок технологічного процесу 

вирощування, переробки ріпаку, вироблення біодизелю, підготовки технічних 

засобів для переходу на даний вид пального, реалізації готової продукції, що 

являє собою вертикальну диверсифікацію. За даними наукових досліджень 
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доведено, що для покриття власних потреб у дизельному пальному крупному та 

середньому сільськогосподарському підприємству необхідно засівати ріпаком 

відповідно “8,1 та 9,9% від загальної посівної площі, що вкладається в норми 

сівозмін”[122]. А при аналізі витрат на повне самозабезпечення підприємств 

біопаливом доведено, що більше 70 % складає саме собівартість вирощування 

ріпаку, а виробництво олії, переробка її на пальне і вартість підготовки техніки 

для переходу на біодизель, куди входить придбання комплексної системи 

підігріву пального в холодну пору року, купівлю фільтрів-сепараторів та 

фільтрувальних елементів паливної системи – менше 30%. 

- ведення процесу вирощування ріпаку без нанесення шкоди ґрунтам, 

періодично змінюючи земельні ділянки, притримуючись правил сівозмін. 

Необхідно зазначити, що ріпак є технічною культурою і сильно виснажує 

ґрунти на яких росте. Безперервне вирощування на одній і тій же земельній 

ділянці ріпаку протягом 5 років без дотримання правил сівозмін призводить до 

повного виснаження ґрунтового покриву. Великі прибутки від вирощування 

ріпаку отримують переважно ті підприємства, які беруть в оренду земельні паї 

у селян і експлуатують землю для отримання максимального прибутку при 

найменших затратах. Як наслідок – втрата родючості землі вже за кілька років; 

- використання побічних продуктів від вирощування та переробки ріпаку 

з метою отримання додаткового прибутку. При виробництві біопалива 

утворюються побічні продукти, які можуть бути окремими товарами. 

Наприклад, при переробці ріпаку додатково виробляється гліцерин і шрот, 

виготовлення біоетанолу при комплексній переробці зерна характеризується 

виділенням “білка та олії, які можуть бути використані в харчовій 

промисловості (хлібопекарській, кондитерській тощо), а також для виробництва 

комбікормів” [84, с. 89]. 

Також перспективним напрямком здійснення диверсифікації діяльності 

можна вважати збір лікарських трав. Карпатський регіон є унікальним за своїм 

природньо-ландшафтним ботанічним складом, багато рідкісних лікарських трав 

в дикому виді досить часто зустрічаються виключно в нашому регіоні. Серед 
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них можна відмітити Арніку гірську (лат. Arnica montana), Тирлич жовтий та 

ваточникоподібний (лат. Gentiana lutea та Gentiana asclepiadea) , Цетрарію 

ісландську (лат. Cetrária islándica), тощо. Збір лікарських трав практично не 

потребує спеціальних технічних засобів, технічне забезпечення необхідне вже 

на етапі заготівлі, фасування та транспортування. Окрім того “спостерігається 

суттєве підвищення попиту в Україні та в зарубіжних країнах на лікарські 

засоби, виготовлені на основі рослинної сировини”[97, с. 211]. Все 

популярнішим стає лікування лікарськими засобами на рослинній основі, а 

також споживання БАДів – біологічно активних сполук рослинного 

походження. “Стрімко розвивається новий перспективний науковий напрямок – 

фітоніринг (від англ. рhito – рослинний і engineering – розробка, технологія), 

який дозволяє за допомогою найсучасніших наукових методів виявляти діючі 

речовини рослин і на їх основі розробляти лікарські препарати, 

використовуючи інноваційні технології” [87, с. 7]. Все це свідчить про 

перспективність напряму збору, вирощування та заготівлі лікарських трав, тим 

паче що “в Україні відчувається дефіцит у лікарській сировині (заготівля 

вітчизняних лікарських рослин не задовольняє потреб аптек і фармацевтичної 

промисловості), її в значних обсягах закуповують у країнах близького й 

далекого зарубіжжя” [97, с. 210]. Фармацевтичні підприємства нині особливо 

зацікавлені в унікальній українській рослинній сировині. Івано-Франківська 

область володіє сприятливими умовами (клімат і ґрунти) для вирощування 

лікарських рослин, а збір лікарських трав з Карпат дозволяє отримати 

високоякісну та екологічно чисту продукцію.  

Перспективним напрямком диверсифікації діяльності для 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області є не лише 

вирощування і збирання лікарських рослин, а також культивування, зберігання 

і переробка плодово-ягідних культур, які містять унікальний склад вітамінів, 

мікроелементів, біологічно активних речовин, мають лікувальну, загально 

укріплюючу дію і приносять користь організму людини. До таких культур 

можна віднести ожину, аронію, суницю, малину, кизил, журавлину, смородину, 
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горобину та інші. Лікарські рослини можна сушити, розфасовувути лікувальні 

та вітамінні чаї, робити настоянки, сиропи, тощо. Окрім того невелика кількість 

конкурентів, і як наслідок, низький поріг входження на ринок, наявність 

вільних “робочих рук” у селах області, можливість займатись даною діяльністю 

без наявності вікового, освітнього та часового обмеження, а також сприятлива 

екологічна ситуація роблять даний сегмент ринку в Івано-Франківській області 

привабливим та перспективним для здійснення диверсифікації діяльності.  

Проте в даній сфері діяльності важливо дотримуватися правил 

ощадливого та обережного ставлення до унікальних запасів лікарських трав.  

Аналіз діяльності успішних підприємств АПК доказує, що виробництво 

органічної продукції є одним з найперспективніших напрямків здійснення 

диверсифікації діяльності. Проте органічне виробництво слабо розвинуте на 

теренах Івано-Франківської області та є досить перспективним. Згідно 

проведеного анкетування більше ніж 70 % населення хотіли би споживати 

органічну продукцію. Спостерігається пряма залежність між готовністю і 

спроможністю доплатити за гарантовану безпечність харчових продуктів і 

рівнем доходів опитаних, яка зростає з 14,29% у осіб з дуже низьким рівнем 

доходів до 100% у респондентів з місячним доходом більшим, ніж 5000 

гривень.  

 Органічна продукція є цінною з точки зору кінцевого споживача, що 

передбачає більшу зацікавленість нею і високий попит на неї. Разом з тим від її 

реалізації очікуються і вищі прибутки. Органічне господарювання стає все 

більш перспективним і популярним у всіх цивілізованих країнах світу, і все 

більше інвесторів зацікавлені у розвитку даного напрямку 

сільськогосподарського виробництва. Тому при здійсненні диверсифікації 

діяльності у напрямку переходу до органічного господарювання 

сільськогосподарське підприємство створює сприятливий інвестиційний клімат 

і стимулює акумуляцію фінансових потоків у своє виробництво з боку 

інвесторів.  



138 
 

Переорієнтація підприємств на вирощування органічної продукції може 

проходити шляхом здійснення диверсифікації самого виробництва, а також 

переробки, зберігання і реалізації. 

Можливі варіанти здійснення диверсифікації діяльності щодо 

виробництва органічних продуктів (сировини) сільськогосподарськими 

підприємствами області можна згрупувати в три напрями: 

Перший напрям передбачає власне виробництво сільськогосподарським 

підприємством органічної сировини. Для цього необхідно дотримуватись таких 

принципів: 

• відмова від використання генетично модифікованих організмів; 

• відмова від використання хімічно синтезованих зовнішніх ресурсів; 

• використання у виробництві процесів, які не завдають шкоди 

навколишньому природньому середовищу, здоров’ю людей, рослинам, 

здоров’ю та благополуччю тварин; 

• забезпечення збереження та відтворення родючості, стійкості та 

біологічного розмаїття ґрунтів; 

• мінімізація використання невідновлювальних ресурсів та інші [61]. 

Цей етап дозволить на виході отримувати органічну сировину, яку можна 

експортувати вже за вищими ціновими показниками або реалізовувати на 

внутрішньому ринку.  

Другим напрямом здійснення органічної диверсифікації є виробництво 

готової до споживання органічної сільськогосподарської продукції. Такий 

напрям диверсифікації діяльності є більш технологічно та фінансово затратним 

і вимагає від сільськогосподарського підприємства ряду додаткових дій, які 

включають обладнання виробничих цехів, найм додаткового персоналу, 

використання новітніх технологій обробки сировини, заміщення хімічних 

емульгаторів, фарбників, стабілізаторів і т.д. природними органічними 

аналогами, використання відповідного маркування даної продукції, що 

проінформує споживача про органічність даного товару. В результаті такої 

диверсифікації сільськогосподарське підприємство отримує змогу реалізації 
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своєї готової до споживання органічної продукції зазвичай оптовим 

підприємствам. Економічний ефект при цьому є набагато вищий, ніж при 

реалізації органічної сировини. Збільшується прибутковість 

сільськогосподарського підприємства, розбудовується виробнича 

інфраструктура господарства, покращується рівень зайнятості в регіоні, зростає 

зацікавленість вітчизняних та іноземних інвесторів.  

Третім напрямком диверсифікації є створення інфраструктури реалізації 

власної органічної продукції, а можливо також і органічної продукції інших 

виробників кінцевому споживачу. В цьому випадку вже не потрібне залучення 

виробничих потужностей підприємства, а створюється один або мережа 

торгівельних майданчиків, де представлена гарантовано органічна продукція. В 

цьому випадку є додаткові надходження при роздрібній реалізації продукції за 

ринковою ціною. 

Також широка площина для здійснення диверсифікації існує в сфері 

забезпечення необхідними добривами. В Івано-Франківській області за 

підгалузевою ознакою розрізняють три типи сільськогосподарських 

підприємств: 

- підприємства, що займаються виключно рослинництвом; 

- підприємства, що займаються виключно тваринництвом; 

- змішаний тип підприємств, які займаються і рослинництвом і 

тваринництвом. 

Кожен з цих типів господарств може виробляти органічні добрива, як 

супутній продукт основного виробництва.  

Типи підприємств та опис видів диверсифікації наведені у таблиці 3.1. 

Потенційно найуспішніше впровадження такого виду диверсифікації буде 

спостерігатись у підприємств змішаного типу господарювання, оскільки існує 

можливість виробляти різноманітніший комплекс органічних добрив, що в 

кінцевому результаті підвищує їхню якість, а як наслідок, при їх застосуванні 

підвищується родючість ґрунтів та урожайність аграрних культур. 
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Суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність тільки в одній 

підгалузі, можуть здійснювати диверсифікацію, виробляючи частину 

комплексу органічних добрив. При цьому підприємства тваринництва за 

відсутності необхідності використання органічних добрив в виробничому 

процесі можуть реалізовувати їх з метою отримання додаткового прибутку. 

Суб’єкти змішаного типу господарювання можуть комплексно здійснювати 

виробництво органічних добрив для внутрішнього застосування, а також для 

реалізації іншим учасникам ринку. Схожа ситуація спостерігається також при 

виробництві кормів. 

Таблиця 3.1 

Види диверсифікації, які можуть здійснювати сільськогосподарські 

підприємства в сфері виробництва органічних добрив 

Тип підприємства Опис диверсифікації Назва виду 

диверсифікації 

Підприємство, що 

займається тільки 

рослинництвом 

Виробництво комплексу 

рослинних органічних 

добрив (компост, зелені 

добрива) для часткового 

забезпечення власного 

виробничого процесу, а 

також їх реалізації. 

Вертикальна зворотня 

диверсифікація. 

Підприємство, що 

займається тільки 

тваринництвом 

Виробництво комплексу 

органічних добрив 

тваринного походження 

(гній, гноївка, пташиний 

послід), для можливості 

реалізації їх на ринку 

органічних добрив. 

Горизонтальна 

концентрична 

номенклатурна 

диверсифікація 

Змішаний тип 

підприємств 

Виробництво комплексу 

органічних добрив 

рослинного і тваринного 

походження для 

часткового або повного 

забезпечення власної 

потреби в органічних 

добривах або їх 

реалізації на ринку. 

Вертикальна зворотня 

часткова диверсифікація, 

горизонтальна 

концентрична 

номенклатурна 

диверсифікація 
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Як показало проведене в попередньому розділі дослідження, досвід 

здійснення горизонтальної та вертикальної диверсифікації мають багато 

сільськогосподарських підприємств нашого регіону, найчастіше 

практикувалося здійснення концентричної диверсифікації. Отже існують 

організаційно-правові, економічні, екологічні, соціальні передумови для 

здійснення диверсифікації діяльності підприємствами сільськогосподарської 

галузі Івано-Франківської області. 

На кінець 2014 року основним землевласником та землекористувачем в 

області є господарства населення, у них зосереджено 65,7% усіх 

сільськогосподарських угідь. Багато господарств населення не обробляють свої 

наділи, що призводить до простоювання землі з року в рік. Дані угіддя варто 

було б використовувати для диверсифікаційної діяльності в разі їх викупу чи 

оренди сільськогосподарськими підприємствами, адже рівень землевіддачі 

останніх значно вищий ніж в господарств населення. Для порівняння 

результативності діяльності сільськогосподарських підприємств та господарств 

населення здійснено розрахунок можливої вигоди обсягів виробництва 

продукції при переорієнтації виробництва у сільськогосподарські підприємства. 

Для цього на основі порівняння рівня урожайності сільськогосподарських 

культур у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення  

проведено певні обчислення.  

Беручи до уваги урожайність основних сільськогосподарських культур у 

цих двох категорій господарств (дод. Ж), спостерігаємо, що 

сільськогосподарські підприємства виробляють більшу кількість продукції на 

одиницю площі ніж приватні господарства населення, що можна пояснити 

вищим рівнем організації праці, наявністю і використанням більшої кількості 

відповідної сільськогосподарської техніки, можливістю оптової закупівлі 

необхідних добрив та насіння, використанням більш високотехнологічного і 

автоматизованого процесу виробництва, застосуванням адміністративного 

регулювання та контролю за процесом вирощування культур, вкладенням 

ресурсів в дослідження нових ефективних технологій. 
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Сільськогосподарські підприємства мають вищу продуктивність 

виробництва ніж особисті господарства населення (дод. З), тому, враховуючи 

площі розподілу земель між різними категоріями господарств, можна 

стверджувати, що ведення сільського господарства в області проходить з 

низьким рівнем ефективності. Хоча особисті господарства селян є менш 

рентабельними,  проте вони все рівно дають додатковий дохід громадянам, 

який отримують невисокий рівень заробітної плати або взагалі не забезпечені 

роботою.  

Згідно розподілу виробництва різних видів сільськогосподарських культур 

господарствами населення (дод. И), найбільш популярними культурами в 

досліджуваному регіоні є картопля (67 % від усіх культур), зернові та овочі, 

ефективність вирощування яких на 54,8%, 24,8% і 214,7% відповідно є вищою в 

сільськогосподарських підприємствах, ніж в особистих господарствах 

населення. 

Співвідношення урожайністі сільськогосподарських культур в особистих 

господарствах населення і площі, які виділяються під їх вирощування вказує, 

що багато земельних ділянок в Івано-Франківській області використовуються з 

нижчою ефективністю ніж дозволяє ведення сільського господарства в Івано-

Франківській області. Тому в даному контексті існує потенційно велика 

площина для здійснення диверсифікації діяльності. Переорієнтувавши процес 

вирощування хоча б такої сільськогосподарської культури, як картопля, з 

особистих господарств населення на підприємницький рівень, можна було б 

спостерігати приріст валового збору картоплі майже на 55 відсотків 

(урожайність картоплі в господарствах населення 146 т/ц приймаємо за 100%, 

тоді урожайність картоплі сільськогосподарськими підприємствами 226т/ц – 

154,8%). Оскільки урожай картоплі в господарств населення 879,6тис. т., то з 

таким приростом урожаю суб’єкти господарювання мали б можливість 

додатково отримати 876,6 тис. тон * 55% = 483,78 тис. тон картоплі.  

Щоб отримати повну картину ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур необхідно провести розрахунок комплексної 
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вигоди від переорієнтації виробництва. Для оцінки комплексної вигоди 

раціоналізації виробництва сільськогосподарської продукції необхідно 

використати показники щодо кожної культури, які були вирощені особистими 

господарствами населення. 

Величину можливої вигоди від раціональнішого використання посівної 

площі можна визначити за формулою: 

ВВ = ∑ (
КК𝑛

∑ ККn𝑛
1

∗ (1 −
УГКn

УПК𝑛
))

𝑛

1
∗ 100%                            (1) 

КК – кількість вирощеної окремої культури особистими господарствами 

населення; 

УГК – урожайність окремої сільськогосподарської культури в особистих 

господарствах населення; 

УПК – урожайність окремої сільськогосподарської культури в с/г 

підприємствах; 

n – кількість сільськогосподарських культур які розглядаються. 

Підсумувавши добутки відносних величин урожайності 

сільськогосподарських культур за різними категоріями господарств (дод. З) та 

відносні показники кількості вирощування основних сільськогосподарських 

культур господарствами населення (дод. И) з кожної сільськогосподарської 

культури, отримаємо величину можливої вигоди від раціональнішого 

використання посівної площі. 

Можлива вигода = (24,8 * 0,173) + (11,1 * 0,031) + (54,8 * 0,671) + (214,7 * 

0,097) + ((-34,3) * 0,028) = 61,3%  

Отож величина можливої вигоди становить 61,3%, або 1038,7 млн. грн. до 

ВВП сільськогосподарської галузі. 

Динаміка зміни величини можливої вигоди попередніх років зображено на 

рисунку 3.3.  
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Рис. 3.3. Величина можливої вигоди (2009 - 2015 рр.)*. 

*Джерело: побудовано за даними [129]. 

Спостерігається тенденція зростання величини можливої вигоди від 

раціональнішого використання посівних площ для вирощування 

сільськогосподарських культур в середньому на 9,5% за рік.. Оскільки 

основними власниками земельних ділянок і далі являються особисті 

господарства населення, то втрати для загальної економіки галузі будуть 

суттєвими [33, c. 136-140]. 

Для отримання більшого урожаю культур необхідно раціоналізувати  

використання сільськогосподарської техніки, оптимізувати процеси 

вирощування, переробки, зберігання та реалізації продукції, розробити 

стратегію стабільного функціонування господарств та залучення інвестицій.  

Виходячи з проаналізованих автором даних у попередніх розділах, 

загалом в Івано-Франківській області високорентабельними видами 

виробництва в рослинництві можна вважати вирощування пшениці, плодів та 

ягід, ріпаку, а в тваринництві – м'ясних порід свиней, виробництво яєць.  

Рентабельність виробництва різної сільськогосподарської продукції є 

змінною величиною і залежить від багатьох чинників, одним з яких є 

територіальна особливість природньо-кліматичних факторів. Також зі 
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зростанням розміру сільськогосподарського підприємства збільшуються 

показники величини прибутку з розрахунку на 1 га сільськогосподарських 

угідь. Виходячи з даних фактів можна спроектувати різні перспективні 

напрямки диверсифікації діяльності в залежності від природніх умов 

господарювання [38, c. 67-70]. Наприклад в гірських районах доцільно 

розвивати бджільництво зі збутом виробленої продукції, збір лікарських трав, 

вівчарство, зелений туризм, тощо. У рівнинних районах актуальна 

диверсифікація діяльності щодо вирощування зернових і плодово-ягідних, 

овочевих культур, картоплі, ріпаку, а в тваринництві – свинарства, 

птахівництва, молочного і м’ясного скотарства.  

Отже, сільськогосподарським підприємствам слід звернути увагу на 

рентабельність виробництва тієї продукції, яку вони планують випускати 

внаслідок диверсифікації діяльності. Це дасть можливість попередити ризики 

збитковості нового виробництва, перевищення витрат над доходами від 

реалізації даної продукції.  

Для розширення діяльності підприємств щодо випуску нових видів 

сільськогосподарської продукції пропонується широкий ряд диверсифікації 

(рис. 3.4): горизонтальна та вертикальна (галузева, асортиментна, 

номенклатурна, вертикальна пряма та зворотня), які варто застосовувати в 

контексті виробництва та реалізації тих товарів та послуг, які є 

високорентабельними та помірно рентабельними. 

Отже, перспективні напрями здійснення диверсифікації діяльності можна 

класифікувати у дві загальні групи: 

• здійснення сільськогосподарської діяльності в напрямках, які в силу 

сукупності економічних, технічних, адміністративних, природніх причин є 

більш вигідними видами господарської діяльності на теренах Івано-

Франківської області ніж інші. Серед них можна виокремити вирощування 

зернових культур, картоплі, технічних культур. В тваринницькій галузі – 

вирощування м'ясних порід свиней, молочних порід великої рогатої худоби, 

птахівництво. Також додаткове виробництво кормів та добрив, яке проводиться  
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Рис. 3.4. Перспективні напрями здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області*. 

*Джерело: власна розробка автора 
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поряд з основною діяльністю сільськогосподарського підприємства з 

використанням побічних продуктів основної діяльності для їх виробництва. 

• здійснення сільськогосподарської діяльності з використанням нових 

підходів ведення господарства, в результаті яких підвищується ефективність 

ведення господарської діяльності. До них відноситься створення нових 

структурних одиниць, при яких здійснюється оптимізація функціонування 

різного розміру сільськогосподарських суб’єктів господарювання. Розширення 

діяльності підприємства в інші господарські галузі такі як агротуризм, або 

відкриття торгівелних точок та мереж. Також перспективним підходом є 

переорієнтація виробництва на створення органічної продукції, а також 

застосування передових екологічних підходів ведення господарства при яких 

мінімізуються негативний вплив на навколишнє середовище. 

 Здійснення диверсифікації діяльності є стратегічно важливим для 

розвитку сільськогосподарської галузі та відкриває нові можливості розвитку 

підприємств і підвищення життєвого рівня населення області.  

 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Зниження ризиковості здійснення господарської діяльності 

являється комплексним індикатором ефективності ведення господарства, 

раціональності його конкурентної, збутової, фінансової, управлінської політики 

та ін.. В результаті проведеного дослідження розроблено спіральну модель 

здійснення диверсифікації діяльності, що передбачає комплексний та 

ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств і зниження загальної 

ризиковості функціонування останніх. Проаналізовано етапи та підетапи 

здійснення диверсифікації діяльності згідно спіральної моделі та виділено 

основні напрямки роботи підприємства та загальні рекомендації щодо їх 

виконання на кожному з них.  
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2. Рівень ризикованості підприємства залежить від рівня 

диверсифікованості останнього, від ризикованості основного напрямку 

виробництва сільськогосподарського підприємства, а також від рівня 

ризикованості ведення сільськогосподарської діяльності в конкретному регіоні. 

Отож запропонована математичну модель, яка дозволяє оцінити ризикованість 

сільськогосподарського підприємства та дая можливість розрахувати проміжні 

та кінцеві результати запровадження спіральної моделі сільськогосподарським 

підприємством.  

3. Актуальність запропонованої моделі поетапного здійснення 

диверсифікації діяльності підтверджується успішною її апробацією діючим 

сільськогосподарським підприємством ТзOВ “Райз-Прикарпаття”. Дане 

агроформування за період 2013-2015 рр. за допомогою розробленої нами моделі 

започаткувало новий вид виробництва – вирощування ріпаку. У 2015  році 

сільськогосподарське підприємство отримало чистий прибуток в об’ємі 750 тис. 

грн., досягнувши врожайності 31 ц/га, що перевищує середні показники 

врожайності в Івано-Франківській області на понад 20%. 

4. Про зростання показника диверсифікованості і зменшення 

ризикованості досліджуваного сільськогосподарського підприємства свідчать 

результати розрахунків згідно запропонованої нами математичної моделі. В 

результаті математичних перетворень визначено, що загальна ризиковість 

сільськогосподарського підприємства ТOВ “Райз-Прикарпаття” внаслідок 

здійснення диверсифікації діяльності знизилась на величину 0,57%. 

5. Аграрний сектор національної економіки України володіє значним 

невикористаним потенціалом з точки зору врожайності, економічної 

ефективності та раціональності адміністрування. Проте при запровадженні 

нового виробництва слід у першу чергу звертати увагу на ті галузі 

сільськогосподарського господарства, які в силу різних внутрішній та 

зовнішніх умов є більш рентабельними, інноваційними та перспективними. 

6. Проаналізувавши сільськогосподарську інфраструктуру Івано-

Франківської області, виділено дві загальні групи перспективних напрямків 
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здійснення диверсифікації діяльності. Зокрема, здійснення 

сільськогосподарської діяльності в напрямках, які в силу сукупності 

економічних, технічних, адміністративних, природніх причин є більш 

вигідними видами господарської діяльності на теренах Івано-Франківської 

області, ніж інші. Серед них можна виокремити вирощування зернових 

культур, картоплі, технічних культур. В тваринницькій галузі рентабельними є 

вирощування м'ясних порід свиней, молочних порід великої рогатої худоби, 

птахівництво. Та інша група – здійснення сільськогосподарської діяльності з 

використанням нових підходів ведення господарства, які в результаті дають 

кращий результат. До них відноситься органічне виробництво, переробка і 

реалізація екологічно-чистої продукції, кооперативна ведення діяльності 

особистих господарств населення. 
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ВИСНОВКИ 

Результати проведеного дисертаційного дослідження дають підстави для 

таких висновків: 

1. На основі аналізу існуючих тлумачень поняття “диверсифікація” 

уточнено й запропоновано власне визначення, що розглядає диверсифікацію як 

сукупність послідовних, спланованих дій для освоєння підприємством нових 

напрямів діяльності з метою досягнення певних економічних цілей та 

забезпечення найбільш повної реалізації його конкурентних переваг. Такий 

підхід до тлумачення теоретичної сутності досліджуваного поняття дозволяє в 

подальшому проводити детальну оцінку диверсифікації як сукупності процесів, 

які мають свої закономірності. Здійснення диверсифікації діяльності в аграрній 

галузі можна оцінювати як одне з найперспективніших управлінських рішень 

керівництва, яке може забезпечити покращення економічного стану 

підприємства, збільшення його прибутку. На початкових етапах здійснення 

диверсифікації діяльності сільськогосподарські підприємства стикаються з 

низкою викликів, які необхідно подолати для того, щоб у результаті знизити 

ризиковість та підвищити ефективність функціонування підприємства загалом. 

2. Диверсифікація діяльності є складним багатогранним явищем, яке 

інтегрується з усіма процесами сільськогосподарського підприємства та 

потребує дослідження економічних, виробничих, соціальних, технічних, 

екологічних та управлінських його аспектів. Для ґрунтовнішої типізації 

диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств систему 

класифікації її видів доповнено організаційно-технологічними та соціально-

екологічними ознаками, пов’язаними з особливостями виробничого характеру. 

Організаційно-технологічна диверсифікація передбачає розширення 

асортименту та обсягів виробництва продукції, покращення її якісних 

характеристик та оптимізацію виробничих потужностей підприємства. 

Соціально-екологічна диверсифікація направлена на організацію та 

оптимізацію виробничого процесу з метою покращання екологічної та 
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соціальної ситуації в регіоні. Виділені ознаки дозволяють чіткіше дослідити 

різні аспекти виробничої діяльності підприємства. Диверсифікацію варто також 

розглядати в контексті ступеня ризиковості її здійснення. З цією метою 

розроблено схему зростання ризиків діяльності сільськогосподарських 

підприємств при здійсненні диверсифікації залежно від її класифікаційних 

видів. 

3. Доцільність здійснення диверсифікації діяльності в певних напрямах 

залежить від ситуації у сільськогосподарській галузі та зовнішніх чинників 

впливу. Їх з огляду на специфіку аграрних підприємств розділено на природні 

та економічні, а останні в свою чергу поділено на внутрішньогосподарські та 

зовнішні. Ґрунтовний та комплексний аналіз окремих чинників є важливим 

етапом планування здійснення диверсифікації. Івано-Франківська область 

характеризується сприятливим інвестиційним кліматом, невисоким рівнем 

кадрового потенціалу, загалом низьким рівнем технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств та сприятливими природно-кліматичними 

передумовами для здійснення диверсифікації в аграрній сфері.  

4. Комплексне дослідження диверсифікації потребує врахування 

існуючого досвіду запровадження нових видів виробництв 

сільськогосподарськими підприємствами в досліджуваному регіоні. Для аналізу 

досвіду здійснення диверсифікації запропоновано математичну модель, яка дає 

змогу оцінити тип здійсненої диверсифікації залежно від видів та обсягів 

виробництва. Згідно з розрахунками протягом  2012–2014 років галузева 

диверсифікація в сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської 

області здійснювалася в 7–8 разів рідше, ніж номенклатурна. У галузі 

рослинництва здійснено в 3,5–4,5 разів більше диверсифікаційних процесів, ніж 

у галузі тваринництва, що свідчить про ширші можливості та перспективи 

розвитку виробництва в рослинництві підприємствами області. Також 

виявлено: найпоширенішим видом диверсифікації є номенклатурна 

горизонтальна, що свідчить про її економічну ефективність за відносно 

невеликих ресурсними затрат. 
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5. Ґрунтуючись на аналізі специфіки досліджуваного регіону, виявлено, 

що одним із перспективних напрямків здійснення диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств виступає виробництво органічної 

продукції. Зокрема, Івано-Франківська область характеризується великою 

площею гористих територій, що в переважній своїй більшості складаються з 

ґрунтів менш підданих впливу хімічних речовин та мінеральних добрив. 

Проведене серед мешканців області соціальне дослідження дозволило виявити 

позитивні споживчі настрої щодо органічної продукції: близько 70% 

респондентів готові доплачувати в середньому надбавку в розмірі 10,5% за 

органічність сільськогосподарської продукції. Поруч з тим мають місце 

економічні та політичні чинники, які стримують швидкий розвиток органічного 

виробництва в області. 

6. Виділено дві групи перспективних напрямів диверсифікації у сфері 

аграрного виробництва Івано-Франківської області. Перша група включає 

здійснення видів сільськогосподарської діяльності, які в силу сукупності 

економічних, технічних, адміністративних, природніх причин є більш 

рентабельними на теренах області, ніж інші. Серед них доцільно виділити 

вирощування зернових, технічних культур, картоплі. У тваринницькій галузі 

рентабельним є вирощування м’ясних порід свиней, молочних порід великої 

рогатої худоби, птахівництво. Друга група напрямів диверсифікації передбачає 

здійснення сільськогосподарської діяльності з використанням нових підходів 

до ведення господарської діяльності, здатних забезпечити високий результат. 

До них відноситься органічне виробництво та забезпечення екологічно 

безпечного виробництва сільськогосподарської продукції. 

7. Для забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарського 

підприємства шляхом здійснення диверсифікації діяльності його керівництву 

необхідно розробити детальний план розвитку суб’єкта господарювання, що 

буде забезпечувати поетапне досягнення тактичних та стратегічних цілей. У 

дисертації розроблено спіральну модель здійснення диверсифікації діяльності, 

що передбачає комплексний та ефективний розвиток сільськогосподарських 
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підприємств і зниження загальної ризиковості функціонування останніх. Вона 

включає логічну послідовність різних етапів та підетапів із загальними 

рекомендаціями переліку дій, які слід впровадити на кожному з них. Дієвість 

моделі підтверджується успішною її апробацією на ТзOВ “Райз-Прикарпаття”. 

Це підприємство протягом 2012–2015 рр. за допомогою зазначеної моделі 

започаткувало новий вид виробництва – вирощування озимого ріпаку, що 

надало змогу підвищити показник диверсифікованості на 3,7 % і зменшити 

показник ризикованості на 0,57 %. У результаті диверсифікації ТзOВ “Райз-

Прикарпаття” у 2015 р. отримало додатково 750 тис. грн чистого доходу. 

8. Для оцінки проміжних та кінцевих результатів здійснення 

диверсифікації  розроблено математичну модель, яка дозволяє розрахувати 

ризикованість сільськогосподарського підприємства залежно від рівня 

диверсифікованості останнього з урахуванням особливостей ведення 

господарської діяльності в певному регіоні. Результати розрахунків отримані 

внаслідок використання даної моделі дозволяють проводити моніторинг стану 

справ на підприємстві в процесі здійснення диверсифікації діяльності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Рентабельність сільськогосподарських підприємств
 
 по районах Івано-

Франківської області за період 2010-2014 рр, % 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Область 9,5 10,9 13,8 29,2 31,9 

м.Івано-Франківськ – –6,1 11,4 14,1 –45,8 

Райони      

Богородчанський 15,5 6,8 –21,4 –9,2 11,8 

Верховинський 4,2 7,4 – – – 

Галицький –10,4 –7,6 –8,6 –5,5 3,1 

Городенківський 1,1 17,9 –4,4 39,8 32 

Долинський 16 24,8 6,2 6,9 4,9 

Калуський –192,2 6 56,5 21,1 0 

Коломийський 12,8 10 0,4 4,7 12,6 

Косівський – 19 17,3 – 22,8 

Надвірнянський – 19,1 22,1 28,6 0 

Рогатинський 11,7 –5,1 16,5 26,7 8,3 

Рожнятівський – 0,2 – – –27,6 

Снятинський –5,1 6,6 6,1 13,3 29,2 

Тисменицький 17,9 24,9 23,3 48,1 37,5 

Тлумацький 1,6 –1,0 19 38,8 12,2 
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Додаток Б 

 

Надходження іноземних інвестицій у розвиток підприємств Івано-

Франківської області за країнами-інвесторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

тис. дол. США 



175 
 

Додаток В 
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Продовження додатку В 

 



177 
 

Додаток Д 

 

Обмежувальні норми для насіння ріпаку, що постачають на 

промислове перероблення 

Назва показника Норма Метод контролювання 

Вологість, %: 

 — не більше ніж  

— не менше ніж 

 

8,0 

6,0 

Згідно з ДСТУ 4811, ДСТУ 

ISO 10565 

Сміттєва домішка, %, не 

більше ніж 

3 Згідно з ГОСТ 10854 

Зокрема, насіння рицини Не дозволено Згідно з ГОСТ 10854 

Оліїста домішка, %, не 

більше ніж 

5,0 Згідно з ГОСТ 10854 

Кислотне число олії в 

насінні, мг КОН/г, не 

більше ніж 

5,0 Згідно зДСТУ ISO 729, 

ГОСТ 10858 

Ураженість шкідниками Не дозволено крім 

ураженості кліщем 

не вище ІІ ступеня 

Згідно з ГОСТ 10853 
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Додаток Е 

 

Обмежувальні норми для насіння ріпаку, яке заготовляють 

Назва показника Норма Метод контролювання 

Вологість, %: 

 — не більше ніж  

— не менше ніж 

 

15,0 

6,0 

Згідно з ДСТУ 4811, ДСТУ 

ISO 10565 

Сміттєва домішка, %, не 

більше ніж 

10,0 Згідно з ГОСТ 10854 

Зокрема, насіння рицини Не дозволено Згідно з ГОСТ 10854 

Оліїста домішка, %, не 

більше ніж 

5,0 Згідно з ГОСТ 10854 

Кислотне число олії в 

насінні, мг КОН/г, не 

більше ніж 

3,5 Згідно зДСТУ ISO 729, 

ГОСТ 10858 

Ураженість шкідниками Не дозволено крім 

ураженості кліщем 

не вище ІІ ступеня 

Згідно з ГОСТ 10853 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

Додаток Ж 

Рівень урожайності основних сільськогосподарських культур виробників 

Івано-Франківської області,  ц/га 

Види культур 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Сільськогосподарські підприємства 

Зернові культури 28,1 43,8 44,2 48,8 56,5 

Цукрові буряки 

(фабричні) 
214 260 420 340 568 

Соняшник на 

зерно 
13,9 22,5 19,7 23,8 25,0 

Ріпак 16,2 20,5 24,5 25,2 26,8 

Картопля 116 226 223 186 228 

Овочі 369 406 430 382 398 

Плоди та ягоди 15,8 35,1 22,1 31,9 25,1 

Господарства населення 

Зернові культури 30,2 35,1 36,4 35,2 37,7 

Цукрові буряки 

(фабричні) 
243 234 268 268 300 

Соняшник на 

зерно 
12,3 15,2 15,5 16,7 21,4 

Ріпак 0 14,4 14,9 0 0 

Картопля 127 146 151 148 153 

Овочі 121 129 131 153 152 

Плоди та ягоди 53 53,4 53,7 55,7 55,3 
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Додаток З 

Відносні величини урожайності сільськогосподарських культур за 

різними категоріями господарств 
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Додаток И 

Відносні показники кількості вирощених сільськогосподарських культур 

господарствами населення 
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