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рішень щодо вирішення конфлікту на малому під-
приємстві, обмеження числа учасників конфлікту, 
накопичення інформації та ретельний аналіз ситуа-
ції, а також вибір альтернативного рішення з метою 
вирішення та управління конфліктною ситуацією. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що управ-
ління конфліктами на підприємствах малого бізнесу 
є цілеспрямованим впливом на процеси конфліктної 
взаємодії. Причини трудових спорів у більшості випад-
ків лежать в економічній площині, а кількість зареє-
строваних трудових спорів зростає досить стрімко. Це 
означає, що рівень невдоволення працівників сфери 
малого бізнесу посилюється. Об’єктивними причи-
нами виникнення колективних конфліктів на під-
приємствах малого бізнесу залишаються відсутність 
обігових коштів, недостатні обсяги замовлень продук-
ції та невисокий рівень завантаженості виробничих 
потужностей, втрата ринків збуту готової продукції та 
низький попит на окремі види продукції, недостатні 
обсяги інвестицій на модернізацію і перепрофілю-
вання підприємств, несвоєчасність розрахунків контр-
агентів за отриману продукцію та недобросовісна кон-
куренція. Тому сьогодні метою процесу управління 
конфліктами є забезпечення економічного розвитку 
малого підприємництва та мінімізування негативних 
наслідків конфліктних ситуацій.

Перспективами подальших пошуків у даному 
науковому напрямку може бути вивчення основних 
етапів розвитку конфліктних ситуацій на підпри-
ємствах малого бізнесу, дослідження перспектив 
та проблемних моментів розвитку малого бізнесу в 
Україні, а також вивчення досвіду провідних євро-
пейських країн у сфері розв’язання конфліктних 
ситуацій підприємствами малого бізнесу.
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Постановка проблеми. В останні роки в еконо-
міці набуває сили напрям, який можна вважати 

альтернативою не тільки неокласичній теорії, а й 
новому інституціоналізму – ресурсно-орієнтований 
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підхід. Така тенденція, безперечно, зумовлена турбу-
лентністю конкурентного середовища. Значне місце 
в сучасних умовах господарювання належить про-
блемі ефективності управління ресурсами, що зна-
чною мірою визначає особливості формування так-
тики та стратегії розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вні теоретичні аспекти визначення сутнісної харак-
теристик ресурсів підприємства  сформульовані 
та опрацьовані у працях таких економістів, як: 
Дж. Акерлоф, Л. Абалкін, В. Авдєєнко, Р. Акбердін  
Дж. Барні, Б. Вернерфельт, Дж. Колліз, С. Монт-
гомері, Р. Грант, Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем, 
В. Андрійчук, Р. Білоусов, Г. Бабков, П. Борщев-
ський, І. Бузько, Ю. Василенко, С. Волощук, Е. Гор-
бунов, В. Гончаров, А. Задоя, А. Ігнатовський, 
Р. Колосова, В. Лаврененко, Є. Смірнов, Е. Фігурнов, 
С. Хейнман, Д. Черніков,  Г. Швиданенко, Н. Шев-
чук, В. Шиян, С. Шкарабан та ін.

Мета статті полягає у дослідженні етимологічної 
сутності категорії «ресурси», а також їх складових, 
що дозволить уніфікувати підходи до визначення 
суті ресурсів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні 
ринкові умови вимагають від підприємств швидкого 
прийняття управлінських рішень щодо визначення 
обсягів виробництва, обрання цільових ринків реа-
лізації продукції, що передбачає ефективне викорис-
тання всіх видів ресурсів підприємства та обґрунту-
вання їх оптимальної структури, яка значною мірою 
впливає на фінансову результативність діяльності під-
приємства. Сьогодні домінуючим поглядом на страте-
гічне управління підприємством є ресурсна теорія, що 
ґрунтується на концепції економічної ренти і погляді 
на компанію як на портфель здібностей і компетен-
цій. Початок розвитку цієї теорії можемо спостерігати 
ще в античних працях Аристотеля, якого, на нашу 
думку, можна назвати «батьком» сучасних ресурсних 
тлумачень. Безперечно, давши поштовх для подаль-
шого дослідження проблематики ресурсів, він заціка-
вив  багатьох вчених, які, в свою чергу, сформували 
погляди на природу ресурсів, їх роль у процесах вироб-
ництва, споживання та раціонального використання.

Для підприємств будь-якої форми господарювання 
та незалежно від галузі функціонування, основопо-
ложним компонентом його існування є ресурси. Саме 
тому науковцями ресурсам підприємства надається 
достатньо багато уваги при стратегічному управління 
підприємством. Проте питання щодо визначення сут-
ності та ролі ресурсів у стратегічному управлінні під-
приємствами, на наш погляд, останнім часом потре-
бує значного переосмислення та уточнення. В працях 
науковців, можемо спостерігати певні розбіжності у 
тлумаченні сутності категорії «ресурси». Така ситу-
ація спричинена тим, що деякі вчені не розмежову-
ють поняття активів з ресурсами та капіталом під-
приємства. За таких обставин вважаємо доцільним 
провести критичний аналіз еволюції трактування 
поняття «ресурси».

За етимологічною суттю термін «ресурси» 
(фр. ressourse – допоміжний засіб) трактується як 
основні елементи виробничого потенціалу, які має 
в розпорядженні система і які використовуються 
для досягнення конкретних цілей економічного роз-
витку. Але серед науковців ми прослідкували певну 
неузгодженість у тлумаченні поняття «ресурси під-
приємства». [1] 

Вважаємо за доцільне «ресурси» трактувати як 
економічну категорію, що являє у собі сукупність 
матеріальних і нематеріальних факторів та засо-

бів, що безперервно забезпечують функціонування 
суспільного виробництва та безперебійний процес 
суспільного виробництва і відтворення. Ефективне 
формування та використання ресурсів підприємства 
впливає на формування конкурентних переваг, що 
надає певної ексклюзивності підприємству. У 1980-х 
роках набуває популярності ресурсний підхід, який 
спрямований на задоволення стратегічного управ-
ління підприємством за рахунок ефективного та раці-
онального використання ресурсів підприємства [2].

За результатами дослідження еволюції  ресурс-
ного підходу ми вважаємо доцільним виділили  осно-
вні етапи розвитку.

Таким чином, дефініція «ресурси» є економіч-
ною категорією, з якою пов'язаний ряд спорідне-
них понять «ресурси підприємства», «стратегічні 
ресурси».

Ресурси підприємства є необхідною складовою 
будь-якої виробничої  системи. Усі елементи вироб-
ничої системи функціонують з єдиною загальною 
метою – розроблення, проектування, виготовлення 
необхідної продукції. У зв'язку з різноманіттям 
ресурсів,  по-різному використовуваних в процесі 
виробництва, виникає необхідність удосконалення, 
їх класифікації: фінансові, матеріальні, споживчі, 
організаційні, людські

Окремою складовою вважаємо доцільним виді-
лити управлінські ресурси – вони також належать 
компанії, включають структури управління підпри-
ємством та систему управління ресурсним забезпе-
ченням діяльності підприємства, а також за рахунок 
такої складової, як адміністративні ресурси, безпе-
речно, мають можливість впливати на розвиток під-
приємства, забезпечувати підприємство рідкісними 
видами ресурсів, або стимулювати інноваційний роз-
виток ресурсного симбіозу (табл. 2.).

Серед усієї сукупності ресурсів окремо виділя-
ють категорію «стратегічні ресурси», що є основою 
формування організаційних знань, досвіду і навиків, 
які мають найбільший вплив на формування стійких 
конкурентних переваг. Нині спостерігається інтен-
сивна пропозиція різних ресурсів, і, як наслідок, 
основна увага в ресурсних стратегіях приділяється 
вибору найпривабливіших ринків, що характеризу-
ються широким набором варіантів «ціна – якість», 
поєднанням взаємодоповнюючих ресурсів, геогра-
фічною різноманітністю тощо. Незалежно від серед-
овища функціонування підприємства особливим 
стратегічним ресурсом для будь-якого суб’єкта гос-
подарської діяльності в розрізі реляційної концепцій 
є час, але,  узгоджуючи цю догму з філософськими 
законами, вважаємо доцільним проводити поділ 
ресурсів на категорії «простір» і «час». 

Просторові ресурси носять характер активів під-
приємства, що включає в себе виробничі примі-
щення, території підприємства, системи комуніка-
цій, можливості їх удосконалення та розширення.

Часові ресурси являють собою фонд часу, який 
використовує система або підсистема підприємства 
для реалізації поставлених цілей, заради яких вона 
існує. Ці ресурси тісно пов’язані з використанням 
технічних, технологічних та інтелектуальних ресур-
сів підприємства.

Деякі науковці  здійснюють поділ ресурсів на 
зовнішні та внутрішні, якими безпосередньо володіє 
підприємство. Такий поділ вчені інколи використо-
вують і при розподілі стратегічних ресурсів підпри-
ємства [2].  Але ми вважаємо, що з кожної групи 
стратегічних ресурсів можна виділити як внутрішні, 
так і зовнішні ресурси. Щоб уникнути такої плута-
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Таблиця 1
Етимологія розвитку ресурсного підходу

Етап Тлумачення Напрями подальшого розвитку

1. Визначення ролі ресур-
сів як фактора виробни-
цтва з урахуванням дже-
рел капіталу та ренти
(Д. Рікардо, Т. Мальтус, 
К. Маркс, А. Маршал, 
Й. Шумпетер)

Початком розвитку даного етапу доцільно вважали 
ХІХ ст., де К. Марксом було сформовано ресурсну тріаду, 
яка включала в себе такі фактори, як: праця, капітал, 
земля. Також в цей період в науковий обіг були вве-
дені поняття «ресурси» та «рента». Вже у ХХ ст. було 
виділено чотири фактори виробництва: земля, капітал, 
праця, підприємство. Д. Рікардо, розглядаючи ресурси, 
ввів нове поняття «рикардіанська рента». Шумпетер роз-
ширив визначення, і сформував «шумпетерську ренту» 

Р. Макадо та У. Шульц зазна-
чили, що головним аспектом 
ресурсної та процесної школ є 
створення конкурентних пере-
ваг – альтернативні механізми 
створення рент: «збір ресур-
сів», і «розвиток організаційної 
здатності» 

2. Формування ресурсного 
підходу у розрізі ресурсно-
орієнтованої теорії в 
межах теорії фірми 
(Е. Пенроуз, Д. Річард-
сон, В. Вернерфельт, 
Р. Рамельт, Н. Фосс)

Даний етап характеризується введенням терміна «здат-
ність», розуміючи під цим знання, уміння та досвід що 
дозволяють здійснювати різні види діяльності. Науковці 
вважали, що фірма – це є неподільний фонд виробни-
чих фізичних та людських ресурсів, які можуть існувати 
лише в безперервному поєднанні. Вчені зазначали, що 
єдиним варіантом існування фірми є можливість нагро-
мадження організацією унікальних ресурсів

В 1978 р. вченими Д. Пфеффе-
ром та Г. Салансіком було пояс-
нено феномен виникнення між-
фірмових мережевих відносин 
у соціології, а також операціона-
лізації стратегії корпоративної 
диверсифікації, запропонованою 
Дж. Махоні та Д. Пандіаном, що 
сприяло поштовху до форму-
вання теорії ресурсної залежності

3. Формування основних 
понять у стратегічному 
управлінні (Р. Грант, 
Г. Хемел, К. Прахалад, 
С. Монтгомері, В. Кать-
кало)

Особливістю цього періоду є виникнення нової категорії, 
а саме «компетенції» – те, що організація робить краще 
за конкурентів. Подальшого розвитку набуває погли-
блення основних понять ресурсної концепції. Головна 
ідея полягає в тому, що конкурентні переваги організа-
ції визначаються володінням унікальними ресурсами та 
управлінською здатністю

Науковцями було сформовано 
концепцію динамічної здат-
ності, де головною особливістю 
є дослідження проблем управ-
ління знаннями як цінного 
ресурсу фірми

4. Застосування ресурсного 
підходу в соціологічно-
політичних дослідженнях 
(П. Бурдье, І. Смородін, 
Н. Тихонова, В. Радаєв)

Сформовано нову теорію, а саме теорію «соціального 
обміну», де характерною особливістю є вертикальна стра-
тифікація владних можливостей. Випливає нова тріада, 
де зазначено, що ресурси – джерело влади в специфічній 
тріаді «здібності, позиція володаря ресурсів, ліквідність 
ресурсів»

Характерною особливістю є роз-
виток теорій ресурсної залеж-
ності: дослідження Б. Грея та 
О. Третяка спектру мережевих 
форм, а також обґрунтування 
стратегій зниження залежностей

4. Модернізація еконо-
мічних засад ресурсного 
підходу під впливом інте-
лектуалізації (А. Урсул, 
Р. Абдеєв, О. Скаленко, 
І. Юзвішін)

Було розвинуто дослідження  фундаментального та 
закономірного взаємозв’язку інформатизації та інтелек-
туалізації в процесах глобалізації. Створюється нова 
тріада «інтелект, інформація, інновація», що в поєднанні 
складає певний резерв соціально-економічного розвитку 
суспільства в цілому

Цей етап слугував виникненню 
та розвитку інтелектуальних 
ресурсів з залученням іннова-
ційних процесів. Такий тандем 
дозволить підвищити ефектив-
ність діяльності підприємства 

5. Трансформація та 
форму-вання ресурсів 
в умовах забезпечення 
економічної безпеки під-
приємства (П. Самуель-
сон, Дж. Хікс, С. Фішер, 
М. Фрідман, О. Ареф’єва, 
В. Геєць)

Бурхливий розвиток досліджень ефективного викорис-
тання ресурсів підприємства, що дозволить уникнути 
кризових явищ та стабілізувати середовище знахо-
дження фірми. Широко розглядають сукупність ресурсів 
та пов’язаних процесів на підприємстві, де визначають 
характерні риси і взаємозв’язки, які становлять єдину 
споріднену групу з відзнакою їх функціональної ролі

Розвиток поєднання та 
взаємозв’язку з антикризовим 
управлінням та управління 
ризиками у процесі прийняття 
управлінських рішень та здій-
снення підприємницької діяль-
ності

6. Екологізація форму-
ван- ня, використання 
та зберігання ресурсів 
(Н. Андрєєва, Д. Валь-
тер, Д. Тейлор, Р. Ісаак, 
О. Прокопенко, А. Саде-
ков, О. Попов, С. Харіч-
ков)

Період, характерний розвитком екологічних технологій, 
котрі не забруднюють навколишнє середовище, а також 
дозволяють формувати зелений бізнес. Використання про-
гресивних енергоефективних технологій, зниження викорис-
тання підприємствами не відновлюваних природних ресурсів 
та раціональне використання ресурсів, а також формування 
внутрішніх джерел фінансування природоохоронних заходів 
з підвищення якості навколишнього середовища

Взаємозв’язок з екологічнм 
напрямком розвитку суспіль-
ства та технократизація сус-
пільно-господарських зв’язків

7. Використання ресурсів в 
умовах соціальної відпові-
дальності підприємств 
(Г. Алоні, П. Друкер, 
Д. Богиня, І. Булєєв, 
Н. Діденко, А. Динкін 
А. Колот)

Соціально відповідальне підприємство свідомо і ціле-
спрямовано обирає таку модель введення бізнесу, яка 
дасть змогу позитивно впливати на певні суспільні групи, 
сфери суспільної діяльності та територію. Формування 
та використання ресурсів підприємства відбувається у 
повній узгодженості з принципами ведення соціально від-
повідальної господарської діяльності

Характерним є державне регу-
лювання та управління, з осо-
бливим взаємозв’язком бізнесу 
та держави у забезпеченні висо-
ких соціальних стандартів

8. Формування ресурсів та 
їх комбінацій в залежності 
від важливості того чи 
іншого ресурсу для діяль-
ності підприємства 
(Й. Русс, С. Пайк, 
В.Т. Бусел, І.М. Рєпіна, 
Г.О. Швиданенко)

Під час проведення Римського клубу вчені звернули увагу 
на те, як обмеженість ресурсами впливає на діяльність 
підприємства та створює опір. Для адаптації та ефектив-
ного використання ресурсів на підприємстві англійськими 
вченими було введено поняття «ресурсний портфель». 
Головна думка полягає у побудові дерева ресурсів підпри-
ємства та встановленні кожному ресурсу відсоткових ваг, 
які дозволяють чітко побачити, які ресурси для підпри-
ємства є стратегічними, а які другорядними. За рахунок 
цього розуміння можливим є адаптація ресурсної системи 
підприємства до обмеженості ресурсів

Формування та використання 
ресурсного портфелю дало 
поштовх до подальшого роз-
витку та формування системи 
забезпечення ресурсів підприєм-
ства з урахуванням ранжування 
їх вагомості

9. Адаптація системи 
за- безпечення ресурсами 
інноваційної діяльності 
підприємства за рахунок 
ресурсозбереження (Й. Русс, 
С.В. Войтко, Н.В. Шевчук, 
Г.О. Швиданенко)

Вчені визначають завдання  побудови ефективної системи 
ресурсного забезпечення, вважаючи першочерговим іден-
тифікацію ресурсів та визначення синергійної взаємо-
дії інноваційних процесів. Характерною особливістю є 
напрям  до ресурсозбереження, за рахунок використання 
зберігаючи технологій

Даний етап дав поштовх дослі-
дження ресурсозабезпечення 
з огляду на глибину, рівень 
деталізації інноваційних про-
цесів.

 Джерело: систематизовано та доповнено автором
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нини, пропонуємо зробити поділ стратегічних ресур-
сів на три складові, а саме: 

– Макро (Зовнішні ресурси);
– Мікро (Внутрішні ресурси);
– Мезо (Трансцендентні ресурси).
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Рис. 1. Класифікація стратегічних ресурсів 
підприємства.

Джерело: розробка автора

В мезорівень  пропонуємо включати трансцен-
дентні ресурси, маючи на увазі взаємозв’язок ресур-
сів при їх переході з внутрішньо середовища до 
зовнішнього та навпаки (рис. 1). Згідно з проведеним 

дослідженням, нами було виявлено ряд характерних 
властивостей, що притаманні стратегічним ресурсам:

– Унікальність. У ринкових умовах наявний на 
підприємстві вид ресурсів може вважатись стратегіч-
ним,	якщо	він	захищений	від	імітації	конкурентами;

– Обмеженість ресурсів. Наявність ресурсів при 
прийнятті планових рішень є основним показником 
потенціалу	підприємства;	

– Незамінність ресурсів. Не залежить від підпри-
ємства,	але	має	велике	значення	для	цінності	ресурсу;	

– Ефективність ресурсів. Стратегічною реле-
вантністю володіють лише ті ресурси, які сприя-
ють створенню вартості на ринку пропозиції. Після 
визначення ефективності ресурсів необхідно конкре-
тизувати передумови, що забезпечують довгостроко-
вий	успіх	від	їх	використання;

– Гнучкість використання. Необхідно врахову-
вати, що при зростанні кількості специфічних для 
підприємства ресурсів виникає загроза втрати гнуч-
кості їх використання. 

Висновки. В умовах підвищеного ризику та 
мінливості умов здійснення господарської діяль-
ності підприємства вимушені приділяти особливу 
увагу стратегічному аспекту їх функціонування, де 
ресурси  підприємства виступають основою, завдяки 
якій підприємство здійснює свою діяльність. Ресурси 
підприємства являють собою джерело забезпечення 
протікання всіх процесів на підприємстві під час здій-
снення діяльності. Особливу увагу підприємству слід 
зосередити на стратегічних ресурсах, оскільки саме 
від їх кількісних та якісних характеристик залежить 
стратегічна позиція підприємства. З метою забезпе-
чення ресурсами підприємства необхідно створювати 
управлінський апарат, котрий буде слідкувати за 
ефективністю використання ресурсів та забезпечити 
умови для соціально відповідального формування та 
використання всіх рівнів ресурсів.

Таблиця 2
Класифікація ресурсів 

Форма ресурсу

Т
и
п
 р

ес
ур

су

О
б’

єк
ти

в
о
в
а
н
і

Традиційні ресурси Ресурси інтелектуального капіталу

Фінансовий Матеріальний Споживчі Організаційні Управлінські Людські

- грошові 
надходження;	
-	інвестиції;	
- дебіторська 
заборгованість;	
- кредиторська 
заборгованість

-	земля;
-	нерухомість;
-	обладнання;
- складські 
запаси

- клієнтська 
база;
- формальні 
коаліції, спільні 
підприємства, 
контракт на 
поставку

- організаційна 
система;
- формалізовані 
процеси;
-	патенти;
-	бренди;
- титульні дані

- система забезпе-
чення	ресурсами;
- трансформа-
ційні	процеси;
- управлінські 
рішення;
- адміністративні 
ресурси

- контракти на 
управління;
- документовані 
реєстри навичок 
та вмінь

Н
ем

а
те

р
іа

л
ьн

і

- кредитні 
рейтинги;	
- фінансові 
інструменти;
- здатність 
виплачувати 
кредит ( у 
порівнянні з 
аналогічними 
компаніями 
– на основі 
репутації);
- гнучкість умов 
кредитування;	
- впевненість у 
надходженнях;
- конвертованість 
нагромаджень

- виробнича 
гнучкість;	
- сучасність 
підприємства;
- інфраструктура 
підприємства;
- можливість 
реалізації 
активів;	-	право	
доступу;
- якість 
складських 
запасів (ті, 
що можна 
використовувати, 
застарілі, 
залишкові)

- лояльність 
клієнтів;
- якість 
договорів про 
поставки;
- підрядні торги, 
конкуренція, 
розробки;
- сила підтримки 
акціонерів 
(враховуючи 
авторитетних 
осіб);
-	мережа;
- тиск 
регулюючих 
органів на бізнес

- адекватність 
структури;
- неформальні 
процеси;
- репутація 
організації;
- значення бренду 
(сила,	престиж);
- продуктивність 
процесу 
дослідження і 
розробки;
- якість 
корпоративного 
управління;
- технологічні 
секрети, 
матеріали 
наочного 
вивчення;
-	неявні	знання;	
- зрілість 
системи розвитку 
персоналу

- неформальні 
управлінські про-
цеси;
- продуктивність 
ресурсозабезпе-
чення діяльності 
підприємства;	
- інноваційний 
ресурсоорієнтова-
ний шлях розви-
тку	підприємства;
- стратегічні 
наміри

- якість вищого 
керівництва;
- досвід 
роботи вищого 
керівництва;
- здатність 
до реалізації 
стратегії;
- лідерські 
здібності;
- здатність 
вирішувати 
проблеми;
- лояльність 
працівників;	
- репутація 
працівників;	
- здатність 
працівників 
пристосовуватися
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ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті  уточнено визначення поняття диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. Визна-
чено критерії відбору сільськогосподарських підприємств до чітких та нечітких множин диверсифікованих підприємств. Вдоско-
налено підхід обчислення рівня спеціалізації та диверсифікації діяльності підприємства на основі ентропії (розсіяння) показників.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье уточнено определение понятия диверсификации хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предпри-
ятия. Определены критерии  отбора сельскохозяйственных предприятий в четкое и нечеткое множества диверсифицированных 
предприятий. Усовершенствован  подход к расчету уровня специализации и диверсификации деятельности предприятий на 
основе энтропии (рассеяния) показателей.
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The concepts of economic activities diversification were clarified in this article. It is also defined the criteria of the agricultural enter-
prises screening to exact or fuzzy sets of diversified enterprises. The methodical of enterprises specialization and diversification calcu-
lating on the base of entropy (scattering) parameters were proposed in this paper. 
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Постановка проблеми. Агропромисловий комп-
лекс є одним із найкрупніших міжгалузевих комп-
лексів України, основна діяльність якого спрямована 
на вирощування та переробку сільськогосподарської 
продукції. При цьому найбільша частка у структурі 
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 
припадає на виробництво продукції рослинництва 
і тваринництва, а дохід підприємств від інших галу-
зей виробництва та від послуг у сільському госпо-
дарстві залишається мінімальним. Це призводить 
до виникнення ряду економічних та соціальних 
проблем: неефективного та нераціонального вико-
ристання	існуючих	ресурсів;	звуження	асортименту	
сільськогосподарської	 продукції;	 посилення	 вну-
трішньої конкуренції між виробниками продукції 
сільського	господарства;	зниження	рівня	рентабель-
ності	 та	 конкурентоспроможності	 продукції;	 зни-
ження розвитку сільських територій та збільшення  
рівня безробіття на селі. 

Крім того, відсутність стабільності як у мікро-, 
так і макросередовищах не дозволяє сільськогос-
подарським підприємствам будувати плани на дов-
гострокову перспективу, гальмує зростання еко-
номічних показників їх господарської діяльності, 
змушує шукати альтернативні шляхи розвитку. 

Одним з таких шляхів є диверсифікація господар-
ської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні, методичні та практичні основи диверсифікації 
різних секторів економіки в науковій та навчальній 
літературі розглядають В.Г. Андрійчук [1], О.С. Мат-
вієнко [2], Л.П. Яновский [3], І.О. Олійник [4], 
Т.М. Лозинська, О.В. Зоренко [5], В.І. Ткачук [6], 
О.С. Томілін [7], Т.А. Євглевська [14], А.Л. Тупі-
цин та інші вітчизняні й зарубіжні вчені. Ними роз-
роблені наукові засади здійснення диверсифікації 
виробничо-господарської діяльності, сформульовані 
особливості впровадження стратегії диверсифіка-
ції сільськогосподарського виробництва, визначені 
загальні методи диверсифікації підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте наразі відсутні методичні 
та практичні підходи до визначення рівня дивер-
сифікації господарської діяльності, не визначені 
критерії оцінки впливу рівня диверсифікації на 
ефективність господарської діяльності сільськогос-
подарських підприємств. Неузгодженими залиша-
ються показники визначення рівня спеціалізації та 
диверсифікації господарської діяльності сільсько-
господарських підприємств.


