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У статті на прикладі інтегрованої струк-
тури холдингового типу досліджено процеси 
дифузії. Доведено, що дифузія є невід’ємним 
процесом інтеграції в агропромисловому 
секторі економіки України. На підставі ана-
лізу інтеграційних процесів, які відбуваються 
в інтегрованій структурі холдингового 
типу, визначено вектори дифузії, щільність 
дифузійного потоку та його залежність від 
часових показників. Доведено, що дифузія 
в інтегрованій структурі може бути вер-
тикальною та горизонтальною. Отримані 
результати дають змогу стверджувати, 
що дослідження дифузії вкрай необхідні для 
напрацювання найефективнішої форми 
інтеграції в аграрному секторі.
Ключові слова: дифузія, інтеграція, аграр-
ний сектор, дифузійний потік, вектор дифу-
зії, інтегрована структура, холдинг, агро-
холдинг. 

В статье на примере интегрированной 
структуры холдингового типа исследованы 
процессы диффузии. Доказано, что диффу-
зия является неотъемлемым процессом 
интеграции в агропромышленном секторе 
экономики Украины. На основании анализа 
интеграционных процессов, которые про-
исходят в интегрированной структуре хол-
дингового типа, определены векторы диф-
фузии, плотность диффузного потока и его 

зависимость от временных показателей. 
Доказано, что диффузия в интегрирован-
ной структуре может быть вертикальной 
и горизонтальной. Полученные результаты 
дают возможность утверждать, что иссле-
дование диффузии крайне необходимы для 
наработки наиболее эффективной формы 
интеграции в аграрном секторе.
Ключевые слова: диффузия, интеграция, 
аграрный сектор, диффузный поток, век-
тор диффузии, интегрированная струк-
тура, холдинг, агрохолдинг. 

In the article the diffusion processes are investi-
gated on the example of the integrated structure 
of holding type. The fact that diffusion is the inte-
gral process of integration in the agroindustrial 
sector of economy of Ukraine is proved. The dif-
fusion vectors, density of the diffusion flow and its 
dependence on temporal indicators were defined 
on the basis of analysis of integration processes 
which takes place in the integrated structure of 
holding type. The possibility of diffusion to be ver-
tical and horizontal in the integrated structure is 
proved. The received results make the research 
of diffusion extremely necessary for the operating 
time of the most effective form of integration in 
the agrarian sector.
Key words: diffusion, integration, agrarian sec-
tor, diffusion flow, diffusion vector, integrated 
structure, holding, agricultural holding. 

Постановка проблеми. Досліджуючи інтегра-
ційні процеси, що відбуваються між суб’єктами 
аграрного сектору економіки в умовах світових 
глобалізаційних процесів, досить велике значення 
має дослідження такого явища, як дифузія. Дифу-
зія виникає під час інтеграції одного суб’єкта гос-
подарювання до іншого суб’єкта господарювання 
або до вже функціонуючої інтегрованої структури, 
такої як холдинг, кооператив або кластер. Але 
вкрай важливим є розуміння того, як відбувається 
саме процес інтеграції окремого суб’єкта господа-

рювання в інтегровану структуру, тобто що відбу-
вається на різних етапах проникнення як виробни-
чих, так і матеріальних, управлінських, фінансових, 
інноваційних та інших потоків окремого суб’єкта 
господарювання й інтегрованої структури.

Також слід наголосити на тому, що процеси 
дифузії відбуваються під час здійснення різних 
форм інтеграції, тобто під час створення різних 
інтеграційних структур. Так, дифузія, що виникає 
між функціонуючим холдингом та потенційними 
його учасниками, буде відрізнятися від дифузії між 
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сільськогосподарським кооперативом та новим 
його членом. А тому дослідження процесів дифузії 
є важливим науковим завданням для аналізу інте-
граційних процесів та визначення їх ефективності 
та найоптимальніших форм, які можуть функціо-
нувати у вітчизняному аграрному секторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільша кількість наукових досліджень такого 
явища, як дифузія, була проведена, досліджуючи 
процеси проникнення інновацій у різні сфери життє-
діяльності людини. Так, зарубіжні вчені Е. Роджерс, 
М. Еверет, В. Руттан, Р. Баєрс, Дж. Емрік, Дж. Поуп є 
початківцями проведення таких досліджень. Серед 
вітчизняних науковців дана проблематика не отри-
мала широкого поширення і досліджувалася лише 
за тим самим вектором, який був заданий закор-
донними науковцями. Так, Н.О. Матвійчук-Соскіна 
та Г.М. Шамота досліджують дифузію інновацій 
у маркетинговому менеджменті; Г.О. Кундєєва 
досліджує сутність горизонтальної та вертикаль-
ної дифузії інноваційного процесу; Л.Я. Ванькович 
класифікує дифузії результатів інноваційної діяль-
ності підприємств. Аналогічні дослідження здійсню-
ють й інші вітчизняні науковці: Н.В. Краснокутська, 
Ю. Анісімов, І. Борисенко, П.О. Масляк, Я.Б. Олій-
ник, П.Г. Перерва, І.О. Пилипенко, А.Ю. Скопін, 
Л.П. Якимова, Д.С. Мотченко, О.Г. Шевлюга, 
О.М. Олефіренко, Н.В. Ревуцька та ін.

Як ми бачимо, питанням дифузії інновацій при-
свячено досить велику кількість наукових дослід-
жень. Проте, незважаючи на значний науковий 
доробок учених, теоретична база для формування 
концептуальних основ дифузії під час здійснення 
інтеграційних процесів суб’єктів аграрного сектору 
економіки та методичний інструментарій забезпе-
чення ефективних інтегрованих формувань шляхом 
дослідження дифузії їх суб’єктів мають недостатній 
ступінь розробленості. Понятійний та категорійний 
апарати потребують подальшого опрацювання.

Постановка завдання. Сьогодні в 
аграрному секторі економіки України 
найбільш фінансово стійкими та високо 
інноваційними є інтегровані структури 
холдингового типу. Створення та функці-
онування холдингової структури націлені 
на підвищення його учасників шляхом їх 
інтеграції в єдиний фінансово-економіч-
ний, виробничий і маркетинговий простір, 
але в такій ситуації відбувається дифу-
зія управлінських, фінансових, виробни-
чих (інноваційних), соціальних та інших 
повноважень головної компанії (інвес-
тора-інтегратора) у сільськогосподарське 
підприємство, яке бажає інтегруватися до 
холдингу. Метою нашого дослідження є 
узагальнення процесів дифузії, які вини-
кають та протікають у такій високо інте-
грованій структурі, як холдинг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи процеси дифузії, слід зазначити, що 
це явище найбільш поширене серед фізичних та 
хімічних процесів. Так, дифузія (лат. diffusio – поши-
рення, розтікання) – це процес переносу речо-
вини, зумовлений вирівнюванням його концентра-
ції у первинній неоднорідній системі. Дослідження 
процесів дифузії в хімічних чи фізичних реакціях 
науковцями здійснювалися вже досить значний 
проміжок часу та мають значні наукові напрацю-
вання [1; 2]. 

Отже, дифузія – це явище, за якого відбува-
ється взаємне проникнення молекули однієї речо-
вини між молекулами іншої речовини (рис. 1). Слід 
зазначити, що в результаті такого процесу виникає 
інша речовина, яка має наслідувані риси учасників 
дифузії, але залежить від фізико-хімічних власти-
востей обох речовин, а також від зовнішніх чинни-
ків перебігу процесу дифузії – температури, часу, 
щільності дифузійного потоку та ін. [1; 2]. 

Досліджуючи дифузію як складник інтеграцій-
них процесів, слід зазначити, що поняття «інте-
грація» походить із латинської мови й означає 
поєднання окремих частин в єдине ціле [3]. Таке 
визначення є досить схожим з вищенаведеними, 
які походять із галузей хімії та фізики. Тобто у 
більш ширшому розумінні під інтеграцією розумі-
ють посилення економічних і виробничих зв’язків 
між різними країнами, окремими сферами і суміж-
ними галузями, а також між окремими підпри-
ємствами, організаціями та іншими суб’єктами 
ринку. З організаційно-економічного погляду інте-
грація – це організаційне поєднання технологічно 
пов’язаних між собою різнорідних видів діяльності 
з притаманними їм функціями для виробництва 
кінцевого продукту [4, с. 73].

Отже, дифузія – це невід’ємний процес під 
час інтеграційних процесів та становлення різних 
форм інтегрованих структур. 

 

Окрема 

речовина

∆ ∆  ∆   ∆  ∆  ∆

∆ ∆  ∆   ∆  ∆   

∆ ∆ ∆   ∆ ∆   ∆ 

∆ ∆  ∆   ∆  ∆  ∆

∆ ∆  ∆   ∆  ∆   

∆ ∆ ∆   ∆ ∆   ∆ 

Дифузія

∆ ○  ∆ ○ ∆ ○  ∆ ∆

○ ∆ ○  ○ ∆  ∆ ○ ∆

○ ∆  ○ ∆  ○ ∆ ○

Окрема 

речовина

○  ○  ○  ○  ○   ○  

○  ○   ○   ○  ○   

○  ○    ○  ○    ○  

○  ○  ○  ○  ○   ○  ○

○  ○   ○   ○ ○ ○ ○

○  ○    ○  ○    ○  ○

 Рис. 1. Результат дифузії під час фізичних  
або хімічних досліджень

Джерело: побудовано автором на основі [1; 2]
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Як ми вже раніше наголошували, сьогодні най-
більш поширеною та фінансово ефективною інте-
грованою структурою є агрохолдинг [5, с. 93]. Зва-
жаючи на це, ми здійснимо дослідження процесу 
дифузії на прикладі створення інтегрованої струк-
тури холдингового типу. 

Членами інтегрованої структури холдингового 
типу можуть бути різні юридичні особи, які пов'язані 
між собою договірними або майновими відноси-
нами, при цьому одна компанія (інвестор-інтегра-
тор) здійснює управління діяльністю інших учас-
ників – сільськогосподарських товаровиробників 
різних форм власності на основі права головної ком-

панії, а також визначає умови, які є обов'язковими 
для виконання такими учасниками [5–7]. 

Становлення такої структури є процесом 
досить тривалим та багатоетапним. На різних ета-
пах становлення холдингу й виникає багатовек-
торна дифузія між різними його учасниками. 

Звертаючи увагу на поетапність становлення 
інтегрованої структури холдингового типу, слід 
зазначити, що на першому етапі його становлення 
відбувається багатовекторна дифузія його учасни-
ків – потенційних членів. Тобто між потенційними 
учасниками відбувається багатостороння взаємо-
дія та взаємне проникнення у виробничу, управ-

       

Де: - вектор дифузії;

- щільність дифузійного потоку;

Інв.1 Інв.n+1

Інт.1 Інт.n+1

ІП.1

ІП.2
ІП.n+1 ІП.1

ІП.2

ІП.n+1

І етап – становлення інтегрованої 
структури: 
- напрацювання ринкової стратегії та 
тактики;
- впровадження технологій 
виробництва;
- визначення та напрацювання 
асортименту продукції та послуг;
- формування ефективної системи 
управління та її органів; - формування 
ефективної системи постачання та 
збуту; - акумуляція фінансових ресурсів 
для розширення виробництва;
- інше.

Дифузійний 
потік

виробництво виробництво

реалізація

сумісне використання:

- виробничих потужностей;
- ресурсної бази;
- трудових ресурсів;
- фінансових ресурсів;
- НТП та технологій;
- інше.

	 	 	 Інв.	–	інвестор;	
	 	 	 Інт.	–	інтегратор;	
	 	 	 ІП.	–	інтегроване	підприємство.

Рис. 2. Початкова фаза становлення холдингу та виникнення дифузії між його учасниками

Джерело: розроблено за результатами досліджень автора



71

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

лінську, соціальну, технологічну, фінансову й іншу 
діяльність. При цьому формується холдинг пер-
шого рівня, тобто формується основний каркас 
холдингу на взаємовигідних умовах його членів із 
втратою чи набуттям певних виробничих, управ-
лінських, інноваційних (нових систем технологій 
та техніки) та інших характеристик (рис. 2). Вектор 
розвитку задає інвестор холдингу через підпри-
ємство-інтегратор, але при цьому слід пам’ятати, 
що основними завданнями створення холдингу, на 
велике переконання багатьох вітчизняних науков-
ців-аграріїв, є отримання фінансових переваг на 
ринку, а також швидка окупність вкладених інвес-
тицій та висока їх рентабельність [6–8]. 

На другому та третьому етапах становлення 
холдингової структури є його розширення та 
диверсифікація виробництва. Але ці етапи з 
погляду на дослідження процесів дифузії є досить 
важливими. Так, на другому етапі розвитку інте-
грованої структури холдингового типу відбува-
ється приєднання інших господарюючих суб’єктів 
аграрного ринку, але умови, на яких вони стають 
такими учасниками, вже відрізняються від таких, 
які були для учасників першого етапу. Слід наго-

лосити на тому, що холдинг першого рівня, про-
працювавши певний час на аграрному ринку, 
отримує достатньо фінансових ресурсів, як інвес-
тиційних так і від власної діяльності, для форму-
вання високо інноваційного власного виробництва 
з використанням сучасних систем технологій та 
техніки, здійснює напрацювання ринкової стратегії 
та тактики, визначає та напрацьовує асортимент 
власної продукції, формує ефективний менедж-
мент та ефективні системи постачання та збуту 
та ін. Здійснюючи всі ці процеси, холдинг формує 
свій достатньо щільний дифузійний потік, який 
буде впливати на інших суб’єктів аграрного ринку, 
які матимуть бажання стати його членами.

Якщо звернути увагу на результати отриманих 
досліджень (рис. 3), слід зазначити, що на дру-
гому етапі становлення інтегрованої структури 
холдингового типу вже відбувається нерівномірна 
дифузія. Як ми вже раніше зазначали, інтегрована 
структура має беззаперечний вплив на нових її 
членів, тобто паралельно із дифузією інновацій 
та сучасних технологій відбувається й інша дифу-
зія, передусім управлінська, тобто підприємство – 
учасник інтеграції втрачає частину своїх владних 

Де: ДВ – диверсифіковане виробництво.
Рис. 3. Щільність дифузійного потоку інтегратора та інтегрованого підприємства  

в інтеграційних структурах холдингового типу

Джерело: розроблено за результатами досліджень автора
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повноважень, фінансової незалежності, виробни-
чих ресурсів і багатьох інших поступок у рахунок 
отримання можливості стати членом такої інтегро-
ваної структури [5, с. 94–95].

Отже, виходячи із вищенаведеного, дифузія – 
це багатовекторний процес проникнення фінан-
сових потоків, владних повноважень та управлін-
ських функцій, виробничих систем та технологій 
інтегрованої структури та її учасників. 

Досліджуючи щільність дифузійного потоку 
інтегратора на інтегровані підприємства під час 
різних етапів становлення інтеграційних структур 
холдингового типу (рис. 4), слід зазначити, що він 
постійно зростає і на етапі диверсифікації влас-
ного виробництва досягає 100%, тобто всі ново-
створені підприємства чи виробництва повністю 
підпорядковуються головному підприємству-інте-
гратору. Всі наступні учасники інтегрованої струк-
тури холдингового типу матимуть усе менше і 
менше власних повноважень, матимуть мінімаль-
ний вплив на прийняття стратегічних та управ-
лінських рішень, будуть повністю підпорядковані 
раніше створеній структурі на її умовах діяльності 
та господарювання. Чим більшою є інтегрована 
структура, тим меншими є владні та управлінські 
повноваження її нових учасників.

Дифузія інтегрованого підприємства залежить від:
– фінансової стійкості інтегрованого підприємства;
– наявних ресурсних потужностей підприємства;
– наявних сучасних систем технологій на під-

приємстві;
– застосування інноваційних технологій;
– наявного професійного та управлінського 

персоналу;
– внутрішньовиробничого клімату на підприємстві;

– конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції;

– інших чинників.
Слід зазначити, що дифузія як явище поши-

рюється як у горизонтальній, так і у вертикальній 
площинах. 

Також слід зазначити, що сучасні агрохол-
дингові формування – це сучасні великотоварні 
агропромислові формування інноваційного спря-
мування [9, с. 10], а тому в таких прогресивних під-
приємствах здійснюється дифузія інновацій.

У дослідженнях дифузії інноваційного про-
цесу Г.О. Кундєєва та низка інших вітчизняних 
науковців, розглядаючи інноваційний процес, тісно 
пов'язують його з життєвим циклом інновації і виді-
ляють два складника розвитку інновації: вертикаль-
ний і горизонтальний. Проводячи аналогію з двома 
складниками розвитку життєвого циклу інновації – 
вертикальним і горизонтальним, – ми можемо пред-
ставити дифузію інноваційного процесу як склад-
ник двох дифузій: горизонтальної та вертикальної. 
Горизонтальна дифузія – це дифузія, яка забезпе-
чує збільшення масиву знань, розширення інформа-
ційного потоку, тобто дифузія новації. Вертикальна 
дифузія – це дифузія, яка забезпечує досягнення 
економічного результату (доходу) для конкретного 
підприємства за рахунок внутрішніх можливостей 
організації, тобто дифузія інновації [10, с. 63].

У своїх наукових дослідженнях ми дещо роз-
ширили розуміння горизонтальної та вертикальної 
дифузій у такій інтегрованій структурі, як холдинг. 

Горизонтальною дифузією, на нашу думку, є 
процес проникнення інтегрованої структури на 
нові території та сфери діяльності для пошуку 
нових учасників (рис. 5). 
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Рис. 4. Щільність дифузійного потоку інтегратора на інтегровані підприємства  
під час різних етапів становлення інтеграційних структур холдингового типу
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Вертикальною дифузією є процес 
проникнення інтегрованої структури у 
внутрішню виробничо-господарську, 
управлінську, фінансову й іншу діяль-
ність господарюючих суб’єктів, які стали 
членами інтегрованої структури (рис. 5). 

Засновники досліджень дифузії 
інновацій Е. Роджерс та М. Еверет роз-
поділяють цей процес за часом. Так, 
Е. Роджерс поділяє споживачів іннова-
цій на більш схильних і менш схиль-
них до їх сприйняття, а весь контин-
гент потенційних споживачів розділяє 
на п’ять основних категорій: іннова-
тори (2,5%); ранні реципієнти (13,5%); 
рання більшість (34%); пізня більшість 
(34%); пізні реципієнти (16%) [11–14]. 

Якщо провести аналогію з вище-
наведеними дослідженнями, ми також 
приходимо до висновку, що під час ста-
новлення інтегрованої структури хол-
дингового типу часовий чинник також 
матиме значення. Так, чим раніше буде 
здійснена інтеграція нового господарюю-
чого суб’єкта до холдингу, тим буде більш 
виважений дифузійний потік між даним 
суб’єктом та холдингом, і навпаки, чим 
пізніше буде інтегроване підприємство, 
тим щільнішим буде дифузійний потік 
від холдингу до інтегрованого суб’єкта 
господарювання. Такий результат визна-
чається вертикальною дифузією і зале-
жить від умов інтеграції кожного окре-
мого суб’єкта господарювання, а завдяки 
горизонтальній дифузії холдингова інте-
грована структура забезпечує собі домі-
нуюче положення в агропромисловому 
виробництві, по-різному впливає на 
загальний стан аграрного сектору регі-
ону та сільських територій.

Висновки з проведеного дослід-
ження. Результати проведених дослід-
жень свідчать про те, що сучасні інте-
граційні процеси в аграрному секторі 
економіки є досить складними та багатовимірними. 
Під час здійснення таких процесів трансформу-
ється значна кількість господарюючих суб’єктів, які 
стали учасниками інтеграції. Дослідження таких 
трансформаційних перетворень учасників інтегра-
ції стають можливими через дослідження процесів 
дифузії. За рахунок великих та навіть надвеликих 
розмірів вертикально інтегровані формування хол-
дингового типу забезпечують для себе низку без-
заперечних переваг: це і гарантовані ринки збуту, і 
більш успішна реалізація інвестиційних проектів, і 
доступність інноваційних систем технологій, техніки 
та обладнання, і диверсифікація виробництва та 
ін. За допомогою дослідження процесу дифузії ми 

маємо змогу відслідковувати вектори проникнення 
у виробничу, управлінську, соціальну, технологічну, 
фінансову й іншу діяльність учасників інтеграцій-
ного процесу. Паралельно з дифузією інновацій 
та сучасних технологій у холдингу відбувається й 
управлінська дифузія, за якої інтегроване підприєм-
ство втрачає частину своїх владних повноважень, 
фінансової незалежності, виробничих ресурсів у 
рахунок отримання можливості стати членом такої 
інтегрованої структури. А тому для більш ефектив-
ного здійснення інтеграційних процесів і напрацю-
вання оптимальних моделей та методики створення 
таких інтегрованих структур дослідження дифузії є 
вкрай важливими та затребуваними.
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