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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК НАПРЯМ 
ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН

Головним фактором забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства є впровадження диверсифікації в 
сільськогосподарське виробництво. Як відомо, диверсифікацію в аграрному 
секторі економіки застосовують з метою : зменшення ризиків, збільшення 
виручки підприємства, розширення номенклатури продукції, забезпечення 
більшої стабільності результатів та уникнення коливань в одержанні прибутку, 
освоєння нових виробництв, тощо [2]. Так, Зоренко О.В. у своїх дослідженнях 
підкреслює, що диверсифікація виробництва у сфері агропромислового 
комплексу -  це розширення номенклатури й асортименту, зміна виду продукції, 
що виробляється підприємством, освоєння нових видів виробництва для 
підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди, 
запобігання банкрутства з урахуванням екологічних та соціальних потреб 
населення [3, с. 144-147]. На думку деяких авторів, диверсифікація сільської 
економіки пов’язана як із урізноманітненням сільськогосподарського 
виробництва, так і з розширенням сфери несільськогосподарської діяльності на 
селі, виступає “користувачем” надлишкових ресурсів та мультиплікатором 
нових робочих місць і можливостей одержання доходів, що, зважаючи на 
обмеженість економічних процесів на селі, є ключовим елементом сільського 
розвитку. Поряд із цим несільськогосподарська зайнятість як результат 
диверсифікації є основною рушійною силою для розвитку як сільських 
територій, так і сільського господарства, забезпечення продовольчої та 
екологічної безпеки, економічного зростання, добробуту населеїшя [4, с. 132]. 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 
року наголошується: “сприяти географічній диверсифікації зовнішніх ринків 
збуту продукції аграрного сектора” [1].

http://zakon.rada.gov.ua
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На нашу думку, з метою зменшення величини ризику діяльності 
сільськогосподарських підприємств та підвищення їх фінансової стійкості 
необхідно раціонально поєднувати ступінь спеціалізації та диверсифікації, а 
сільськогосподарським товаровиробникам доцільно організовувати 
виробництво такої продукції, робіт, послуг оплата яких при їх реалізації буде 
обов’язково проводитись лише грошовими коштами. З метою забезпечення 
повної платіжної готовності товарообмінні (бартерні) операції повинні бути 
зведені до мінімуму. Особливості антикризового управління аграрними 
підприємствами пов’язані, головним чином, з особливостями самого сільського 
господарства. Ми вважаємо, що вихід із ситуації, яка. склалась в агарному 
секторі, бачиться в розробці та реалізації наступних антикризових заходів:

-  удосконалення системи державного регулювання агропромислового 
комплексу (розвиток ринкової інфраструктури, створення ефективного 
організаційно-правового механізму господарювання та ін.);

-  забезпечення еквівалентності обміну між сільським господарством та 
промисловістю на основі паритету цін;

-  удосконалення кредитно-фінансової та інвестиційної політики держави;
-  організація закупівлі сільськогосподарської продукції та оптовий її 

продаж через аграрні біржі;
-  формування економічного середовища для впровадження досягнень 

науки і техніки, створення центрів інформаційно-консультативного 
обслуговування сільського господарства;

-  удосконалення організації праці та виробництва, підвищення кваліфікації 
кадрів, зокрема, керівник;

-  перехід до енергозберігаючого господарювання;
-  впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації
виробництва;
-  розрахунок коефіцієнта співвідношення річного грошового потоку та 

загальної суми кредиторської заборгованості для оцінки фінансової 
спроможності підприємства;

-  з метою зменшення величини ризику діяльності підприємства 
поєднувати спеціалізацію з диверсифікацією виробництва;

-  розширення підготовки спеціалістів у галузі антикризового управління.
Таким чином, заходи спрямовані на оздоровлення фінансової системи

України можуть дати позитивні результати лише за умови санації фінансів 
базової ланки економіки -- підприємства та організацій. Підсумовуючи 
викладене, можна зробити висновок, що підвищеная рівня диверсифікації 
діяльності аграрного підприємства необхідно здійснювати надзвичайно 
обережно, враховуючи в кожному випадку специфіку виробництва, структуру 
конкуренції на ринку збуту готової продукції. На нашу думку, диверсифікація 
аграрного виробництва є один з .напрямів оптимізації міжгалузевих відносин в 
агарній сфері економіки. Диверсифікація аграрного виробництва дасть змогу 
підприємству ефективно впливати на ринок, сформувати чітку стратегію
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розвитку, а відтак  отримати високі активи, уникнути можливого ризику.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА 
У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЧАСТИНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проведено дослідження стану галузі рослинництва у лісостеповій 
частині Харківської області в сучасних умовах господарювання, визначені 
напрями і перспективи її розвитку з метою забезпечення продовольчої безпеки 
держави.

За період з 01.01. 2006 по 01.01.2012 року обсяг виробництва продукції 
рослинництва сільськогосподарськими підприємствами лісостепової частини 
Харківської області збільшився і за деякими показниками досяг запланованих 
Державною Цільовою Програмою розвитку українського села на період до 2015 
року [1] норм.

Не зважаючи на збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва, 
обсяг споживання продуктів харчування рослинного походження населенням 
лісостепової частини області поступово знижується [2]. Так, за даними 
Головного управління статистики у Харківській області [3] у 2011 році рівень 
споживання картоплі однією особою в середньому за місяць в порівнянні з 2005 
роком, знизився у 1,4 рази, овочів та баштанних - у 1,3 рази, хлібу та хлібних 
продуктів - у-1,7 рази.
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