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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з головних умов функціонування та розвит!

ку аграрного сектора економіки є техніко!технологічне
переозброєння сільськогосподарських підприємств, що
вимагає відповідного рівня розвитку трудового потенці!
алу. До основних чинників забезпечення динамічного
розвитку аграріїв можна віднести диверсифікацію вироб!
ничої діяльності на основі якої, з одного боку, повніше
реалізується генетичний, біологічний, ресурсний потен!
ціал галузі сільського господарства, з іншого боку, підви!
щується рівень конкурентоспроможності, фінансова ре!
зультативність та ефективність діяльності суб'єкта гос!
подарювання. Особливу актуальність при диверсифікації
виробничої діяльності має поліпшення якісних характе!
ристик трудового потенціалу аграрних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наукове дослідження диверсифікації сільськогос!

подарського виробництва проводили такі науковці, як
В. Андрійчук, М. Корецький, А. Шепіцен, В. Борисова,
Н. Маслак, І. Міхаліна, Н. Бурачек та ін. Аналізуючи
підходи до визначення диверсифікації, можна стверджу!
вати, що єдиної точки зору щодо сутності поняття ди!
версифікації немає. Слово "диверсифікація" означає роз!
ширення асортименту, видозміну продукції, освоєння
нових виробництв [5]. Крім того, деякі вчені розгляда!
ють диверсифікацію виробництва як засіб управління
фінансовими ризиками, тобто як один із напрямків стра!
тегічного розвитку підприємств [2; 8]. Сучасні вітчизняні
вчені!економісти аграрники, В. Андрійчук, В. Бесенюк,
О. Бородіна, О. Булавка, В. Вітвіцький, Н. Дацій,
Н. Краснокутська, В. Россоха та інші, досліджували тео!
ретико!практичні питання оцінки формування структу!
ри відтворення та ефективного використання ресурсно!
го потенціалу аграрного сектора. Проте, незважаючи на
значний обсяг публікацій і досліджень з даної теми, в
умовах глобалізації та інтеграції української економіки
до світового співтовариства, соціалізації економіки є
потреба у розробці стратегії диверсифікації діяльності
сільськогосподарських підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Запропонувати алгоритм розробки стратегії дивер!

сифікації діяльності сільськогосподарського підприєм!
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ства. Обгрунтувати вплив диверсифікації на стан та
структуру трудового потенціалу сільськогосподарсько!
го підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За результатами проведених досліджень зайнятості

сільського населення Житомирської області, виявлено
проблеми формування та використання сільського тру!
дового потенціалу, серед них найбільш вагомі такі:

— сезонність сільськогосподарських робіт, що обу!
мовлює нерівномірне використання трудових ресурсів;

— зниження темпів росту, а в деяких підприємствах
й обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарсь!
кої продукції;

— системне скорочення працівників на сільськогос!
подарських підприємствах;

— зниження попиту сільськогосподарських підпри!
ємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць;

— зростання навантаження на одне вільне робоче
місце.

Все це обумовлює зростання сільського безробіття,
зниження ефективності використання сільського трудо!
вого потенціалу та вимагає визначення заходів та пріо!
ритетів сприяння підвищення зайнятості сільського на!
селення у Житомирській області. Досліджуючи пробле!
ми безробіття сільського населення, вітчизняні науковці
пропонують шляхи їх вирішення [3; 4; 7]:

— розвиток соціальної інфраструктури підвищення
рівня життя сільського населення;

— розширення сфери прикладання аграрної праці
шляхом збереження діючих і створення нових робочих
місць у всіх суб'єктах господарської діяльності незалеж!
но від їх форм власності на землю та майно і організа!
ційно!правових форм господарювання;

— здійснення кооперації, спеціалізації та інтенсифі!
кації сільськогосподарського виробництва на інно!
ваційній основі з урахуванням зональної спеціалізації
шляхом відновлення трудомістких і водночас економіч!
но вигідних та соціально необхідних галузей рослинниц!
тва (буряківництва, овочівництва, садівництва, хмеляр!
ства, тютюнництва) й тваринництва (вівчарства, бджоляр!
ства) та інших нетрадиційних виробництв цієї галузі;

— створення належних умов праці в сільському гос!
подарстві для ефективного використання трудового
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потенціалу села та залучення молоді до аграрної сфе!
ри;

— розвиток дрібного і середнього підприємництва на
селі, надання державної підтримки приватним сільсько!
господарським підприємствам;

— підвищення продуктивності праці в сільському гос!
подарстві та доходів сільського населення та ін.

Для відтворення втраченого сільського трудового
потенціалу необхідно вирішити, як найменш, дві пробле!
ми: демографічну та соціально!економічну, яка пов'я!
зана із організацією сільськогосподарського виробниц!
тва та формуванням сільського ринку праці. Якщо ви!
рішення демографічних проблем потребує значного
часу та вирішується переважно на державному рівні, то
збереження діючих та створення нових робочих місць у
сільській місцевості — завдання кожного окремого
підприємства, не тільки підприємств аграрного секто!
ру, а й інших галузей. Отже, вважаємо, що одним із на!
прямів вирішення зазначених проблем використання
сільського трудового потенціалу є розширення сфер
прикладання праці на сільськогосподарських підпри!
ємствах області, що обумовлює необхідність диверси!
фікації видів сільськогосподарської діяльності. Крім ви!
рішення важливих завдань у сфері зайнятості сільсько!
го населення, це також сприятиме розвитку аграрного
сектору, адаптованого до сучасних умов, які характе!
ризуються розвитком ринкових відносин, процесами
глобалізації.

Метою розширення сфер докладання праці на
сільськогосподарських підприємствах є, з одного боку —
розвиток повноцінного ринку праці на селі, створення
адекватної та збалансованої багатофункціональної
структури робочих місць, трансформація у напрямі удос!
коналення професійно!кваліфікаційної структури робо!
чої сили в аграрному секторі, а з іншого — зростання об!
сягів сільськогосподарської діяльності та підвищення її
ефективності за рахунок зростання продуктивності
праці.

У цілому науковцями розглядаються багато шляхів
розвитку сфер докладання праці у сільській місцевості,
але значна їх кількість стосується не стільки розвитку
видів сільськогосподарської діяльності, скільки розвит!
ку підприємницької діяльності у сферах, які безпосеред!
ньо не пов'язані із сільськогосподарським виробництвом.
У сучасних умовах перспективним для сільської місце!
вості є розвиток таких сфер, як:

— туризм, у тому числі сільський зелений туризм;
— народних промислів, виготовлення сувенірної

продукції: лозоплетіння, вишивка, різьба по дереву та
ін.;

— соціально!побутової сфери, транспортних пере!
везень, облаштування торгівельних точок, міні!кафе,
інтернет!кафе, лазень, пунктів прокату, швейних, ремон!
тних, будівельних, фото!послуг, збір металобрухту, вивіз
побутового сміття, утилізація відходів тощо;

— спорт, відкриття спортивних комплексів, секцій
для дітей та підлітків, фітнес!клубів та ін.

Проаналізуємо можливі варіанти диверсифікації
сільськогосподарського виробництва. Так, М.Б. Махсма
вирішенням проблеми вважає перехід від малоефектив!
ного дрібнотоварного виробництва у приватному секторі
до створення агрофірм у вигляді поєднання сільськогос!
подарського виробництва з первинною переробкою ви!
робленої продукції та її реалізацією. На думку цього вче!
ного, поєднання виробництва з переробкою закономірно
забезпечить стале надходження коштів на рахунок
підприємства, зменшить негативний вплив такого чинни!
ка, як сезонність, та створить умови для варіювання ціною
реалізації.

Можливими напрямами диверсифікації діяльності
сільськогосподарських підприємств вважаємо:

— створення агроформувань, які б виконували увесь
цикл сільськогосподарських та переробних робіт;

— диверсифікацію культур аграрного виробництва та
сфер тваринництва;

— надання сільськогосподарських послуг населенню
(оренда сільськогосподарської техніки, обробка особи!
стих ділянок селян, консультаційні послуги для населен!
ня щодо сільськогосподарських робіт: внесення добрив,

підбору посівного матеріалу, термінів виконання сіль!
ськогосподарських робіт тощо, транспортні послуги);

— впровадження нових галузей рослинництва та тва!
ринництва (наприклад, розвиток виробництва органічної
сільськогосподарської продукції);

— розвиток інтернет!маркетингу сільськогоспо!
дарської продукції;

— розвиток несільськогосподарських видів діяль!
ності.

Перспективними напрямами розширення сфер док!
ладання праці в межах стратегії диверсифікації діяль!
ності сільськогосподарських підприємств вважаємо не!
сільськогосподарську сферу, але це вимагає розвитку
сільського та зеленого туризму; сфери послуг, почина!
ючи від побутових послуг, послуг закладів ресторанно!
го господарства й до послуг автосервісів тощо; налагод!
ження міні!пекарень, кондитерських цехів, млинів, мас!
лопереробних виробництв, ремесленницьких промислів
(виробництво кераміки, столярних виробів, кованих ви!
робів, ткацтво та ін.), організацію рибальства, охоти
тощо.

Але диверсифікація діяльності сільськогосподарсь!
ких підприємств за наведеними напрямами майже в усіх
випадках потребує значних фінансових ресурсів, отри!
мати які сільськогосподарським підприємствам вкрай
важко через низьку інвестиційну привабливість сіль!
ськогосподарських підприємств та аграрного сектору
економіки в цілому. Враховуючи це та найгостріші про!
блеми сільськогосподарських підприємств, однією з яких
є проблеми збуту сільськогосподарської продукції, а та!
кож розвиток новітніх інформаційних технологій, які да!
ють можливість запровадження інтернет!маркетингу
сільськогосподарської продукції як доступний для
сільськогосподарських підприємств та ефективний метод
диверсифікації діяльності, пропонуємо запровадження
інтернет!маркетингу сільськогосподарської продукції,
зокрема відкриття інтернет!магазину.

Дійсно, створення нових робочих місць за межами
сільського господарства є важливим аспектом в умовах
зростання безробіття через негативні тенденції у
сільському господарстві, завдяки цьому можна досягти
розширення сфери докладання праці селян, зупинити
сільську міграцію, забезпечити можливість працевлаш!
тування пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахи!
щених верств сільського населення; крім того, це також
дозволить розвинути соціальну інфраструктуру та підви!
щити рівень життя сільських мешканців. Вважаємо, що
сподіватися на розвиток аграрного сектору економіки не
можна без належного розвитку сільських територій. У
той же час, без розвитку саме аграрного сектору,
сільськогосподарських підприємств розвиток сільської
місцевості перебуває під загрозою, тому тут потрібна
виважена регіональна програма чи стратегія розвитку
сільських територій, у якій особливе місце має відводи!
тися визначенню пріоритетів розвитку сільського госпо!
дарства.

Особливої уваги потребують визначення напрямів ди!
версифікації сфери докладання праці на сільського!
сподарських підприємствах. На нашу думку, саме дивер!
сифікація діяльності дозволить призупинити негативні
тенденції зайнятості на сільськогосподарських підприє!
мствах, забезпечить створення додаткових робочих
місць, а також сприятиме підвищенню ефективності фун!
кціонування сільського господарства та виведенню його
на якісно новий рівень розвитку.

Крім того, для сільськогосподарських підприємств
диверсифікація може стати засобом зниження рівня ри!
зику діяльності, оскільки погодні, кліматичні, природні
умови важко прогнозовані й негативні тенденції значно
впливають на результати сільськогосподарського вироб!
ництва. Використовуючи стратегію диверсифікації,
сільськогосподарські підприємства мають змогу компен!
сувати, наприклад, низьку врожайність одних культур,
вирощування яких у даному періоді знаходилося під нега!
тивним впливом погодних умов, підвищенням або утри!
манням врожайності інших, більш стійких до негативних
погодних умов, культур. Завдяки диверсифікації, досвід
сільськогосподарської діяльності згодом також дозво!
лить визначити більш ефективні та прибуткові сфери
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сільськогосподарської діяльності та оптимізувати на цій
основі вкладання капіталів. Отже, для сільськогоспо!
дарських підприємств диверсифікація — це організацій!
но!економічний фактор підтримки досягнутого рівня
розвитку та визначення шляхів його подальшого підви!
щення, зростання ефективності виробництва та викори!
стання трудових ресурсів.

Диверсифікація сільськогосподарської діяльності
сприяє більш повному та ефективному використанню по!
тенціалу та ресурсів підприємства, невід'ємною складо!
вою яких є трудові ресурси. Отже, вважаємо за необхід!
не відмітити і той факт, що процеси диверсифікації
сільськогосподарського виробництва, до того ж, сприя!
тимуть й підвищенню як кількісних, так й якісних показ!
ників стану та структури персоналу сільськогосподарсь!
ких підприємств, оскільки освоєння нових видів діяль!
ності, виробництва нових видів продукції потребувати!
ме залучення додаткової кількості працівників, у тому
числі висококваліфікованих фахівців, підвищення квалі!
фікації наявного персоналу, що у сукупності сприятиме
зростанню трудового потенціалу та підвищенню ефек!
тивності його використання.

Враховуючи, що біологічна природа аграрного вироб!
ництва передбачає досягнення максимізації прибутку
тільки при гармонійному поєднанні різних культур на ос!
нові науково розроблених сівозмін, які сприятимуть мак!
симальній забезпеченості культури поживними речови!
нами [1], безперечним є необхідність використання про!
дуктово!асортиментної диверсифікації на сільськогос!
подарських підприємствах. Із урахуванням особливостей
процесу товаровиробництва в аграрній сфері, перш за все,
сезонності діяльності, вкрай важливою виявляється га!

лузева диверсифікація, відповідно до
якої повинні прийматися рішення щодо
збільшення сукупності функціонуючих
на підприємстві галузей. Тому постає
важливе питання обгрунтування на!
прямів диверсифікації діяльності
сільськогосподарських підприємств.

Приймаючи рішення щодо диверсиф!
ікації діяльності агарарних підприємств,
треба обгрунтувати оптимальний набір
видів діяльності підприємства з урахуван!
ням наявних можливостей та рівня ризи!
ку від розвитку нового виду діяльності.
Для цього потрібна певна методологія
формування стратегії диверсифікації
діяльності сільськогосподарського
підприємства.

Нами запропоновано методичний
підхід до формування стратегії диверси!
фікації діяльності сільськогосподарсько!
го підприємства, представлений на рис.
1, він полягає у здійсненні низки по!
слідовних аналітичних процедур, почина!
ючи від усвідомлення потреби в диверси!
фікації діяльності підприємства й до
прийняття рішення щодо вибору видів
діяльності та реалізації й контролю об!
раної стратегії диверсифікації.

Починати формування стратегії ди!
версифікації, як і будь!якої іншої стра!
тегії діяльності підприємства, необхідно
зі стратегічного аналізу, який у системі
стратегічного управління є початковим
етапом процесу розробки стратегії й пе!
редбачає комплексне дослідження внут!
рішнього та зовнішнього середовища
підприємства. У процесі формування
стратегії диверсифікації діяльності
сільськогосподарського підприємства
особливої уваги під час оцінки внутріш!
нього середовища потребують такі аспек!
ти, як стан та тенденції діяльності
підприємства, які визначаються шляхом
аналізу фінансово!економічних показ!
ників; наявність, рівень та ефективність
використання ресурсного потенціалу (зе!
мельного забезпечення, матеріально!

технічної бази, трудового потенціалу, фінансових мож!
ливостей); місце і роль підприємства на ринку, його кон!
курентоспроможності. У даному випадку дослідження
зовнішнього середовища має сконцентруватися в області
аналізу галузей сільського господарства; оцінки стану та
тенденцій розвитку продовольчого ринку (при цьому не!
обхідно виявити його кон'юнктуру, товарозабезпе!
ченість, задоволений та незадоволений попит тощо),
рівня конкуренції на ньому. За результатами стратегіч!
ного аналізу приймають рішення щодо необхідності ди!
версифікації діяльності сільськогосподарського підприє!
мства. У разі позитивного рішення формулюють цілі та
завдання диверсифікації.

Сьогодні серед економічних цілей диверсифікації ви!
робництва в аграрній сфері виділяють: виживання в су!
часних нестабільних умовах господарювання; отриман!
ня економічної вигоди; своєчасність виконання сільсько!
господарських робіт; задоволення власних споживчих
потреб; нівелювання сезонності виробництва; зниження
залежності від постачальників. Але крім зазначених
цілей, на наш погляд, важливого значення набувають за!
безпечення гнучкості виробництва відповідно до потреб
ринку, підвищення ефективності використання наявних
ресурсів підприємства, у тому числі й трудового потен!
ціалу; підвищення конкурентоспроможності сільськогос!
подарського підприємства, зменшення рівня ризику гос!
подарської діяльності, забезпечення стабільності функц!
іонування та планомірного розвитку підприємства. У
цілому усі цілі диверсифікації діяльності сільськогоспо!
дарських підприємств можна розділити на мікроцілі, до!
сягнення яких стосуватимуться самого підприємства, та
макроцілі, які матимуть відношення для галузі, економі!

Рис. 1. Алгоритм розробки стратегії диверсифікації діяльності
сільськогосподарського підприємства

Джерело: власні дослідження.
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ки, суспільства в цілому (рис. 2). Їх відпов!
ідним чином можна поділити на три групи
для конкретного підприємства (особисті,
виробничі, економічні) та економіки краї!
ни в цілому (суспільні, виробничі, еко!
номічні):

— економічні: для сільськогосподарсь!
ких підприємств вони будуть полягати у
підвищенні ефективності господарської
діяльності, забезпеченні фінансової
стійкості та стабільності, зростанні конку!
рентоспроможності та ін., а на макрорівні
вони виражатимуться у зростанні обсягів
валової продукції, досягненні макроеко!
номічної стабільності, розвитку ринку
продовольства, забезпечені продовольчої
та економічної безпеки тощо;

— виробничі: на мікрорівні це означа!
тиме зростання продуктивності праці, зни!
жені матеріало! та витратомісткості
сільськогосподарської продукції, підви!
щені ефективності використання наявних ресурсів, у тому
числі трудового потенціалу; у масштабах національної
економіки виробничі цілі полягатимуть у розвитку аграр!
ної сфери, галузей сільського господарства, розвитку на!
уково!технічного прогресу та інноваційному розвитку га!
лузі та ін.;

— особисті та суспільні.
На рівні окремих сільськогосподарських підприємств

реалізація стратегії диверсифікації сприятиме досягнен!
ню особистих цілей працівників: зростанню ділової ак!
тивності, отриманню додаткових джерел доходу, само!
реалізації, набуттю досвіду та підвищенню кваліфікації,
кар'єрному росту, покращенню умов праці, підвищення
ефективності використання робочого часу.

Разом з цим на макрорівні диверсифікація сільсько!
господарських підприємств забезпечуватиме реалізацію
суспільних цілей. З одного боку, диверсифікація діяль!
ності сільськогосподарських підприємств дозволить
підвищити трудову активність сільського населення,
зменшити сільське безробіття, знизити міграційні про!
цеси; поліпшити соціально!економічне положення у
сільській місцевості, а з іншого — покращити продоволь!
че забезпечення населення країни, що сприятиме більш
повному задоволенню його потреб.

Досягнення цілей на мікрорівні та макрорівні в ціло!
му сприятиме підвищенню трудового потенціалу та ефек!
тивності його використання, як окремого сільськогоспо!
дарського підприємства, так й сільського трудового по!
тенціалу в цілому за рахунок:

— розширення сфер докладання праці;
— створення нових робочих місць;
— зростання попиту на висококваліфіковану робочу

силу;
— забезпечення безперебійного виробничого проце!

су та згладжування сезонності окремих видів сільсь!
когосподарських робіт;

— підвищення мобільності робочої сили;
— покращення матеріального становища через

збільшення доходів від диверсифікації діяльності, що
сприятиме підвищенню рівня життя сільського населен!
ня.

Після визначення мети та завдань диверсифікації
діяльності сільськогосподарського підприємства пе!
ред формуванням стратегії диверсифікації виникає
необхідність в оцінці резервів ресурсного потенціалу
для диверсифікації діяльності підприємства та про!
ведені маркетингових досліджень товарних ринків,
виробництво продукції для яких планується освою!
вати. На наступному етапі формування стратегії ди!
версифікації визначають варіанти диверсифікації, за
кожним можливим напрямом діяльності сільськогос!
подарського підприємства. Вибір найбільш оптималь!
ного з них здійснюють на основі зіставлення резуль!
татів прогнозування обсягів виробництва, витрат та
прибутків. Після чого слідує етап реалізації обраної
стратегії диверсифікації, який передбачає здійснен!
ня запланованих видів та напрямів робіт із досягнен!
ня поставленої мети та завдань. Заключним етапом є

контроль реалізації обраної стратегії диверсифікації,
метою якого є відстеження результатів та їх
відповідність планам та прогнозам. Своєчасне вияв!
лення відхилень та коригування управлінських рішень
щодо методів реалізації обраної стратегії чи коригу!
вання самої стратегії дозволить запобігти виникнен!
ню кризових явищ та попередити потрапляння
підприємства у кризову ситуацію.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами проведеного дослідження можна

зробити висновок, що, з одного боку, диверсифікація
діяльності сільськогосподарського підприємства сприяє
зростанню його економічних показників, стабілізації
діяльності та систематичному розвитку, підвищенню кон!
курентоспроможності, зниженню ризиків, а з іншого —
забезпечує підвищення ефективності використання тру!
дового потенціалу, забезпеченню належних умов для
його розвитку та відтворення.
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Підвищення трудового потенціалу та ефективності його використання 

Рис. 2. Система цілей диверсифікації діяльності сільськогосподарських
підприємств

Джерело: власні дослідження.


