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реалізації, щоб не допустити подальшого зниження інтегрального коефіцієнту
до величини, меншої три. Мова йде про відновлення природного – натурального
(органічного) агровиробництва без застосування шкідливих хімічних, ГМО-техно-
логій, біотехнологій, нанотехнологій, які загрожують репродуктивній функції
людського організму, сприяють забрудненню нашого середовища – біосфери,
захворюванням, старості, передчасній смерті. Отже наше майбутнє – за органічним
(натуральним – природним) господарством.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЇХ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

В умовах перманентних змін зовнішнього середовища та посилення конку-
ренції на товарних ринках перед менеджментом підприємства постає актуальне
і складне питання забезпечення його сталого розвитку у довгостроковій перспекти-
ві. Ефективним інструментом вирішення цього завдання є стратегія інноваційного
розвитку шляхом диверсифікації виробництва – видів економічної діяльності, но-
менклатури і асортименту продукції, операційної діяльності та організаційних змін.

Здійснення диверсифікації виробництва вимагає розв’язання важливих науко-
вих завдань – дослідження і прогнозування кон’юнктури товарного ринку та тен-
денцій зміни бізнес-середовища, розроблення ефективних стратегій інноваційного
розвитку, оцінювання потенціалу (технічного, ресурсного, інтелектуального)
диверсифікації, встановлення рівня ризику в умовах часткової інформаційної
визначеності, розроблення дієвих інструментів диверсифікації тощо.
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Основні положення теорії диверсифікації, які викладені у працях науковців

можна можна сформулювати так:

1. Диверсифікація є інноваційним процесом, що спрямований на досяг-

нення загальних, стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства шляхом

реалізації обраних стратегій (активних, пасивних, адаптивних, упереджуючих).

2. Диверсифікація є оберненим процесом до спеціалізації, здійснення якого

супроводжується зовнішніми і внутрішніми змінами. Стратегії диверсифікації

можуть охоплювати: упорядкування (розширення, звуження) видів економічної

діяльності підприємств, оптимізація (оновлення, розширення, вилучення) номенк-

латури і асортименту продукції, удосконалення операційної діяльності (оновлення

техніки, використання нових видів матеріальних та енергетичних ресурсів тощо),

впровадження нових високоефективних технологій, організаційні перетворення,

зміну ринків збуту, удосконалення системи менеджменту і т.д.

3. Диверсифікація забезпечує стійкі значення параметрів соціально-еконо-

мічного розвитку підприємств в умовах підвищеної мінливості зовнішнього

середовища, часткової чи повної інформаційної невизначеності за рахунок зни-

ження ризиків їх виробничо-господарської діяльності та підвищення конку-

рентоспроможності.

4. Диверсифікація відбувається в умовах обмеженості ресурсного забезпе-

чення, вимагає залучення необхідних інвестицій, а її рівень визначається потен-

ціалом розвитку підприємства.

Мета диверсифікації повинна бути комплементарною до мети інновацій-

ного розвитку підприємства і полягати у досягненні максимального прибутку

(чистого доходу) за обмежених витрат на диверсифікацію виробництва (за до-

пустимого рівня ризику).

Досліджувати диверсифікацію можна через взаємодію ринку і товару, спів-

відношення ризику, характерного для зовнішнього середовища господарю-

вання, і невизначеності, результативності, що є притаманними стратегії [2]. 

Якщо порівнювати діяльність вузькоспеціалізованих підприємств і підприємств

із значною кількістю видів господарської діяльності, то останні мають більше



«ЕККООННООММІІККАА ІІ ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ 22001188:: ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ ІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЇЇ ТТАА ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННООГГОО РРООЗЗВВИИТТККУУ»

68

шансів зберегти стабільний стан напрямів діяльності в умовах впливу неста-

більності ринкових умов господарювання [3]. 

Крім того, впровадження нових та розвиток діючих видів виробництва

спричиняють зміни стану внутрішнього середовища суб’єкта господарювання,

який описується технічними, технологічними, організаційними, управлінськи-

ми, маркетинговими, фінансовими, соціальними параметрами.

Бізнес-напрями, виробничі потужності, види продукції диверсифікованих

підприємств можуть належати до єдиного ринку або технології. Результатив-

ність диверсифікації, що спрямована на єдиний ринок, можна досягнути за

умови відповідності кожного напряму діяльності підприємства його загально-

визначеній стратегії, структурі, місії. Однак, кожний бізнес-напрям повинен

мати чітко визначені плани розвитку, стратегії, цілі. Успіх диверсифікації, що

базується на єдиній технології, є можливим при дотриманні таких положень: конк-

ретність (знання, навики), особливість (отримана продукція має бути конкурент-

ною, відрізнятись особливими ознаками), центральність (важливе місце у вироб-

ництві нового товару) технології, а також орієнтування на загальну стратегію під-

приємства. Коректне поєднання бізнес-напрямів відіграє важливу роль для

конкурентної переваги підприємства. Тобто, при виборі напрямів діяльності

необхідно звертати увагу на їх сумісність, взаєморозвиток, оптимізованість

зусиль [1]. 
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