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СВІТОВА ЕкОнОмІкА ТА мІЖнАРОДнІ 
ВІДнОСИнИ

УДК 338.33

Богуславський Є. і.

диВеРСиФікація як оСноВа глоБаліЗаційниХ ПРоцеСіВ  
(на ПРикладі ВеликиХ коМПаній)

метою статті є узагальнення світового досвіду проведення диверсифікації, обґрунтування її впливу на світові глобалізаційні процеси. У даній 
роботі було розглянуто низку досить успішних транснаціональних компаній, як американських (Daimler-Benz), західноєвропейських (nokia), 
тихоокеансько-азійських (takeda), так і українських (метінвест), які у певний момент свого розвитку пішли шляхом диверсифікаційного роз-
ширення виробництва та збуту, вийшовши таким чином на глобальний ринок. Історії цих компаній несхожі, оскільки вони створювалися та 
формувалися у різні часи під впливом різних політичних та економічних ситуацій. Єдине спільне, що вони мають, – це успішне використання 
різноманітних диверсифікаційних методів, яке забезпечило їм захоплення міжнародної торгової арени. таким чином, саме диверсифікація ста-
ла фундаментом для глобалізації міжнародних економічних відносин. Злиття компаній як наслідок глобалізаційної сфери впливу диверсифіка-
ційних процесів не є чимось надзвичайним, але водночас і не є широко розповсюдженим, особливо, якщо мова йде про великі конгломерати, 
які вражають об’ємом та різноманіттям асортименту продукції, що випускається.
Ключові слова: диверсифікація, процес глобалізації, злиття компаній, поглинання компаній, розширення виробництва та збуту
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диВеРСиФикация как оСноВа глоБалиЗационныХ ПРоцеССоВ (на ПРиМеРе кРУПныХ коМПаний)

целью статьи является обобщение мирового опыта проведения диверсификации, обоснование ее влияния на мировые глобализационные 
процессы. В данной работе был рассмотрен ряд довольно успешных транснациональных компаний, как американских (Daimler-Benz), западно-
европейских (nokia), тихоокеанско-азиатских (takeda), так и украинских (метинвест), которые в определенный момент своего развития пошли 
путем диверсификационного расширения производства и сбыта, выйдя таким образом на глобальный рынок. истории этих компаний не похо-
жи, так как они создавались и формировались в разное время под влиянием различных политических и экономических ситуаций. Единствен-
ное, что их объединяет, – это успешное использование различных методов диверсификации, которое обеспечило им захват международной 
торговой арены. таким образом, именно диверсификация стала фундаментом для глобализации международных экономических отношений. 
Слияние компаний как следствие глобализационного влияния диверсификационных процессов не является чем-то чрезвычайным, но одно-
временно и не является широко распространенным, особенно, если речь идет о больших конгломератах, которые поражают объемом и раз-
нообразием ассортимента выпускаемой продукции.
Ключевые слова: диверсификация, глобализация, слияние компаний, поглощение компаний, расширение производства и сбыта
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DIVERSIFICATION AS THE BASIS OF GLOBALISATION PROCESSES (USING ExAMPLES OF MAjOR COMPANIES)

the goal of the article is generalisation of the world experience of conducting diversification and justification of its influence upon the world globalisation 
processes. the article considers a number of rather successful trans-national companies both American (Daimler-Benz), West-European (nokia), Pacific-
Asian (takeda) and Ukrainian (metinvest), which at one point of their development chose diversification expansion of production and sales, entering, 
in such a way, the global market. histories of these companies are not similar, since they were founded and formed in different times under influence 
of different political and economic situations. the only thing that is similar for all of them is successful use of various methods of diversification, which 
ensured their success in the international market. thus, namely diversification became the foundation for globalisation of international economic 
relations. merger of companies as a consequence of globalisation influence of diversification processes is not something extraordinary, but also is not 
common, especially if we speak about major companies that have a huge variety of manufactured products.
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Вступ. основою глобалізаційних процесів у світо-
вій економіці є проведення диверсифікації на підприєм-
ствах. це може бути як вертикальна, так і горизонтальна 
диверсифікація, злиття і поглинання компаній з виходом 
на нові світові ринки і переходом від національних під-
приємств до міжнаціональних. При здійсненні диверси-
фікації і проявляється тенденція до глобалізації економі-
ки. це явище набуло систематичного характеру у другій 
половині ХХ-го століття, яке було переломним для світо-
вої економіки. У даній роботі наведені приклади того, як 
проведення диверсифікації на окремих підприємствах 
(корпораціях) призвело до глобалізації галузей у світо-
вому масштабі. Як наслідок – більшість компаній стала 
перед вибором: виходити на міжнародну арену будь-
якою ціною чи терпіти збитки через більш успішних кон-
курентів. 

аналіз досліджень та публікацій. Дослідження 
зв’язку диверсифікації з глобалізаційними процесами 
знайшло відображення в роботах як зарубіжних, так і ві-
тчизняних вчених. Значний внесок у наукову розробку 
окремих теоретичних і методологічних питань зробили: 
Є. Лук’янчук, о. Виханский, Р. Кийосаки, Д. трамп, Г. Кузь-
мина, Ф. Котлер та інші.

Метою статті є узагальнення світового досвіду про-
ведення диверсифікації, обґрунтування її впливу на сві-
тові глобалізаційні процеси. 

Виклад основного матеріалу. одним із шляхів, 
який зміг би покращити фінансове становище підпри-
ємства, розширити асортимент продукції та завоювати 
нові ринки збуту, стала диверсифікація. отже, дивер-
сифікація – процес розвитку діяльності підприємства, 
пов’язаний зі збільшенням діапазону видів та проник-
ненням в нові сфери діяльності, освоєнням нових ви-
робництв, розширенням асортименту товару, що вклю-
чає не тільки диверсифікацію товарних груп, але й роз-
повсюдження підприємницької діяльності на нові та не 
пов’язані з основними видами діяльності фірми [1].

Якщо прослідкувати історії успіху великих підпри-
ємств та транснаціональних компаній, можна побачити, 
що в певний момент свого розвитку вони диверсифіку-
вали виробництво.

Наприклад, корпорація «General motors» відріз-
няється найвищим рівнем вертикальної диверсифіка-
ції – власна продукція становить близько 65% загальної 
вартості автомобілів [2]. Певною мірою її слід вважати 
піонером диверсифікації. Gm – перша з автомобілебу-
дівних корпорацій, яка зрозуміла, що дуже важливо орі-
єнтуватися не на окремого споживача, а на ситуацію на 
ринку загалом. Історія «General motors Corp.» – це історія 
збиткових та прибуткових поглинань інших підприємств. 
тому зараз вона відома усьому світу як інтегрована ком-
панія, яка випускає автомобілі («Chevrolet», «Cadillac», 
«Range Rover», «maybach» тощо), комплектуючі деталі, 
зап частини, дизельні двигуни, тепловози, обладнання для 
ремонту доріг та продукцію воєнного призначення [3].

Досить часто вертикальна диверсифікація досяга-
ється шляхом злиття компаній. Успішним прикладом 

можна вважати створення концерну «Білий вітер - DVm», 
який утворився після того, як DVm Group, – сукупність 
російських компаній, сферою діяльності яких є виробни-
цтво та дистриб’юція комп’ютерної техніки, – прийняла 
рішення об’єднатися з мережею магазинів «Білий вітер», 
що займалася роздрібною торгівлею саме комп’ютерною 
технікою. Спеціалізація компаній накладала певний від-
биток, зокрема, перспективи розвитку поодинці були 
досить обмеженими. тож у даній ситуації вертикальна 
диверсифікація вдихнула нове життя, відкрила нові го-
ризонти: економія на транзакціях, єдина потужна ме-
режа розповсюдження продукції тощо. Керівництву 
новоспеченого концерну вдалося створити ефективну 
схему інтегрованої структури, що складається з трьох 
основних підрозділів: виробничого, роздрібної торгівлі 
та оптової торгівлі. Перші два представляли лише злег-
ка видозмінені «DVm» і «Білий Вітер» відповідно, тоді як 
оптовий підрозділ повністю об’єднав дистриб’юторські 
структури учасників злиття (які й до злиття були досить 
сильні в обох компаніях). однак, управлінська структура 
не зазнала значних змін – оскільки засновники концер-
ну були одночасно його вищими менеджерами, їм важко 
було зважитися на чіткий поділ влади і відповідальності. 
тому у нової організації два президента, що представля-
ють, відповідно, колишнє керівництво кожної з компа-
ній. обидва вони володіють правом вето на найважли-
віші рішення [4].

Перш за все диверсифікація – це складний про-
цес, спричинений політичними, економічними та со-
ціальними явищами у різних куточках нашої планеті, 
але маючих безумовний вплив на діяльність соціуму 
у глобальному, світовому значенні. Більшість сучасних 
виробничих гігантів пройшли багато етапів, пережили 
диверсифікації, злиття, поглинання. І усе це – заради 
того, щоб стати безумовними лідерами у своїй сфері 
виробничих відносин. До таких компаній без сумнівів 
відноситься бренд lG.

Історія компанії lG розпочалася у 1947р. як історія 
компанії lak Chemical, що займалась випуском переваж-
но косметичних засобів. Але прогрес не стоїть на місці: 
компанія розвивалась, освоювала нові технології і таким 
чином прийшла до виробництва хімічних матеріалів, 
ставши домінуючою у Південній Кореї. Поступово відбу-
вався перехід до електронної промисловості. У 1959 році 
була заснована компанія GoldStar. До 1988 року було 
утворено ще ряд компаній, що увійшли до концерну 
lucky Group. остаточне об’єднання хімічних та електро-
технічних підрозділів в єдину диверсифіковану транс-
національну компанію lG відбулося в 1995 році. На сьо-
годнішній день lG – це п’ять підрозділів, сто дванадцять 
підприємств з виробництва побутової електроніки, при-
строїв мобільного зв’язку і цифрових товарів по всьому 
світу та ще вісімдесят одне дочірнє підприємство. Наразі 
компанія lG Electronics є безумовним лідером на ринку 
мобільних телефонів, побутової техніки, мультимедійних 
та цифрових товарів. Сучасна продукція lG – це гармо-
нійне поєднання передових технологій, «перспективно-
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го» дизайну та цінової доступності товару для кожного 
покупця [5].

У процесі диверсифікації компанії можуть ради-
кально змінювати напрям своєї діяльності, часом на-
віть на діаметрально протилежний. Наприклад, істо-
рія такої успішної компанії як nokia розпочалася саме 
з  деревообробної діяльності. 12 травня було покла-
дено початок майбутньої nokia Corporation. З плином 
часу на місці фабрики з’явився целюлозно-паперовий 
комбінат. Підприємство виросло до інтернаціональних 
масштабів, продукція стала експортуватися до Росії, Ан-
глії, Франції і навіть Китаю. У 1871 була заснована nokia 
Corporation. Фірма впевнено завойовувала ринки Данії, 
Німеччини, Росії, Англії, Польщі та Франції. На початку 
ХХ століття засновуються ще дві, не залежні одна від 
одної, компанії. одна з них займається виробництвом 
гуми, інша – прокладає телефонні кабелі. та в 1920 році 
ці три фірми: nokia Corporation, Finnish Rubber Works 
і  Finnish Cable Works, увійшли до коаліції, сформувавши 
nokia Group. Участь у цьому промисловому конгломе-

раті припускало протистояння nokia соціальним, полі-
тичним та економічним подіям, які неминуче поховали 
б целюлозний комбінат під фінансово невигідними на-
слідками економічних проблем важкого ХХ століття. 
У 1963 році був розроблений перший радіотелефон,  
а в 1965 році – модем для передачі даних. У 1987 році, 
коли всі мобільні телефони, що випускалися, були до-
сить важкі і мали великі габарити, nokia випустила один 
з найлегших і транспортабельних [6]. це дозволило 
відвоювати значну частину ринку. У жовтні 2007  року 
nokia оголосила про покупку компанії navteq. Компа-
нія спеціалізувалася на постачанні цифрових топогра-
фічних карт та супутньої інформації для автомобільних 
навігаційних систем, мобільних телефонів, спеціальних 
інтернет-сервісів. А в 2008 році було придбано компа-
нії trolltech (розробник бібліотеки Qt) і  Symbian ltd [7]. 
Диверсифікація компанії призвела до захоплення нею 
світового ринку – зараз менш третини продукції про-
дається в Європі [8]. Географічний розподіл продажів 
наведено на рис. 1. 

Європа  

Азія та Тихоокаенський регіон

Китай

Африка та Близький Схід

Південна Америка

Північна Америка

29 %

27 %
10 %

14 %

13 %

7 %

Диверсифікаційні процеси найчастіше проявляють-
ся серед компаній-виробників технічного оснащення 
або гаджетів широкого споживання, що користуються 
незатухаючим попитом. У зв’язку з глобалізацією цих 
процесів не уникають не лише європейські компанії. 
Світовий ринок усе частіше захоплюють східні компа-
нії, але їх шлях досить тернистий. Серед компаній Азії 
привертає увагу Хітачі Алока медікал, яка виробляє ме-
дичне обладнання для ультразвукової діагностики. Спо-
чатку існували дві окремі компанії: Хітачі та Алока, які 
тривалий час співпрацювали. Після проведення дивер-
сифікації шляхом злиття у квітні 2011 року утворилась 
компанія Хітачі Алока медікал. [9] таке об’єднання не є 
звичайною забаганкою керівництва. Воно вивело ново-
утворену компанію на якісно новий щабель, піднявши її 
до трійки безумовних лідерів серед виробників медич-
ного обладнання такого типу.

Диверсифікація – унікальне явище, яке слугує осно-
вою глобалізаційних процесів. Воно не оминуло жодної 
сфери виробництва. Ще декілька десятиліть тому ліде-
рами фармацевтичної індустрії були переважно західні 

Рис. 1. Географічний розподіл продажів продукції компанії Nokia

фармацевтичні компанії. Але така ситуація досить швид-
ко змінюється: на світову арену виходять фармацевтичні 
компанії Сходу. Безумовно, однією з найуспішніших се-
ред них є японська компанія «такеда». Вона активно роз-
вивається: створює інноваційні препарати і розширює 
свою присутність на світовому фармацевтичному ринку 
як в географічній, так і в терапевтичній площині. Присут-
ні її препарати і на українському ринку: «такеда Україна» 
займає унікальну позицію серед підрозділів «такеда» на 
ринках, що розвиваються. так, Україна входить в топ-10 
за обсягом продажів компанії серед країн, в яких вона 
представлена. такий успіх став причиною пильної уваги 
до роботи підрозділу з метою перейняти передовий до-
свід успішної роботи на ринках. 

Але нещодавно компанія «такеда» привернула ува-
гу до своєї діяльності не інноваційними ліками, а покуп-
кою щвейцарської фармацевтичної компанії «Нікомед». 
З 2011року почався складний процес злиття компаній 
«такеда» та «Нікомед». Завдяки цьому обидві компа-
нії отримали нові можливості для розвитку, оскільки 
об’єднання активів обох компаній дозволяє збільшити 
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потенціал і досягти синергічного ефекту. «такеда» отри-
мала потужну присутність на ринках країн, що розви-
ваються, які сьогодні є одними з найперспективніших. 
Вони можуть похвалитися двозначними показниками 
темпів приросту обсягу продажів, при цьому існує мож-
ливість виводити на ці ринки сучасні препарати і розши-
рювати присутність в різних терапевтичних сферах. За-
вдяки цьому вже найближчим часом планується вивести 
на ринок 6 нових лікарських засобів, що застосовуються 
в кардіології, гастроентерології, онкології, ендокрино-
логії [10]. На теренах України процес злиття завершився 
1 березня 2013 року. це означає, що буде відбуватися не 
лише розширення виробництва, але й обмін досвідом та 
розробками науковців [11]. 

Наразі злиття компаній як наслідок глобалізаційної 
сфери впливу диверсифікаційних процесів не є чимось 
надзвичайним, але водночас і не є широко розповсю-
дженим, особливо, якщо мова йде про великі конгло-
мерати, які вражають об’ємом та різноманіттям асорти-
менту продукції, що випускається. отже, саме диверси-
фікації слід завдячувати успішній діяльності таких при-
буткових конгломератів як «General Electric», «textron 
Inc», «hanson», «Philips Electronics» та «montedison». Вони 
займають лідерські позиції як в економіці своїх країн, так 
і в світовій економіці, оскільки їх керівництво практикує 
досить жорстоку, але дієву політику: позбавлятися від 
активів тільки-но вони стають збитковими [4].

Диверсифікація може проявлятися і в розширен-
ні власного асортименту продукції виробами, що не 
пов’язані з основним виробництвом. такий вид дивер-
сифікації використала компанія «honda». До 60-х років 
ХХ століття вона займалася переважно конструюванням 
мотоциклів. тож навіть держава не підтримувала рі-
шення керівництва про вихід на автомобільний ринок, 
оскільки вважалося, що це може негативно позначити-
ся на економіці Японії. особливо, якщо виникне конку-
ренція з тогочасними безумовними лідерами, такими як 
«toyota», «nissan» та «mitsubishi». Але, як згодом вияви-
лося, розширення асортименту було вдалим рішенням. 
Після кризи 1973-го року на економні автомобілі honda 
у США та Європі був дуже високий попит [12].

Глобалізаційні процеси зіткнули великі компанії із 
загрозою поглинання. Для уникнення цього деякі тНК 
звернулися до конгломеративної диверсифікації, яка 
зробила їх недоступними для поглинання. На кінець  
ХХ століття німецький машинобудівний концерн Daimler-
Benz зазнав численних збитків. тож його голова повідо-
мив, що на концерн чекає ряд серйозних змін, зокрема, 
часткове перепрофілювання виробництва. так виникли 
авіабудівельний підрозділ DASA та електротехнічний 
підрозділ AEG. На жаль, їх функціонування не було успіш-
ним протягом усього терміну існування. Збиткова діяль-
ність на ринку реактивних літаків була цілком зрозуміла 
у зв’язку із закінченням «холодної війни». це змусило 
концерн піти на припинення самостійного існування 
відділень DASA та AEG . Фактично це означало, що, за-
знавши величезних збитків, «Daimler-Benz» взяв курс на 

відхід з тих галузей, в яких він не був від початку, і в які 
він прийшов, прагнучи ефективних інвестицій капіталу, 
створеного в базовій сфері його діяльності – автомобі-
лебудуванні [13].

Не є диверсифікація чимось новим і для українських 
підприємств. За останні роки вона стала досить розпо-
всюдженим явищем на теренах нашої країни. Яскравим її 
прикладом є діяльність промислової групи «метінвест». 
Вона володіє 24 підприємствами в Україні, Європі та 
США, до сфери спеціалізації яких відносяться вугільна, 
гірничорудна, коксохімічна, металургійна та трубопро-
відна галузі. 

«метінвест» намагається стати лідером серед ви-
робників сталі, демонструючим упевнене зростання 
прибутків незалежно від фаз економічних циклів. така 
непохитна стабільність досягається за рахунок верти-
кальної інтеграції виробництва та управління. Корпора-
ція невпинно крокує уперед, про що свідчить організа-
ційна перебудова, здійснена в 2011 році. Крім реоргані-
зації управлінського апарату, вона включає в себе ряд 
перетворень, спрямованих на використання усіх конку-
рентних переваг: низького рівня витрат виробництва, 
ідеального географічного положення, глобальну мере-
жу продаж тощо. Результатом такої політики стали:

збільшення виробництва сталі до 14 375 тисяч тонн; �
самозабезпеченність рудою на 185% і коксівним ву- �
гіллям на 65%;
підтримання сильної позиції на ключових ринках,  �
незважаючи на турбулентність макроекономічного 
середовища;
розвиток каналів збуту на цільових ринках, включа- �
ючи країни СНД, Європи, Близького Сходу і Північ-
ної Африки [14].

Шлях до такого успіху був досить звивистим та на-
сиченим. Історія групи «метінвест» – це історія погли-
нань, що почали активно відбуватися з 2006 року, коли 
«метінвест» придбав 100% акцій тоВ «Леман-Україна», 
провідної оптової металоторгової компанії України 
і  додаткові 27% акцій ВАт «Єнакіївський металургійний 
завод». У 2007 році скарбничка придбаних акцій ще по-
повнилась 82,5% акцій ВАт «Інгулецький ГЗК», одного 
з провідних у  Європі і одного з найбільших гірничо-
добувних підприємств в Україні. У 2008 році до цього 
списку додались: 100% акцій в підприємствах trametal 
SpA (Італія) і Spartan Uk ltd (Великобританія), які рані-
ше належали італійській бізнес-сім’ї малакальца та 51% 
акцій тоВ «НВо Інкор і Ко» (Україна). Крім того, у цьому 
ж році булла підписана угода про партнерство з ком-
панією Siemens VAI. Не менш успішним був і 2009 рік. 
тоді метінвест завершив угоду про придбання 100% 
акцій американської вугільної компанії United Coal 
Company, одного з провідних виробників коксівного 
вугілля в США, та придбав 95,23% акцій болгарського 
прокатного підприємства Promet Steel AD. Крім того 
тоді ж були відкриті нові торгові представництва в туні-
сі та оАЕ, а також дві нові металобази в Сочі (Росія). До-
сить важливим став 2010 рік, коли ця промислова група 
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сконцентрувала у своїх руках 90,2% акцій ЗАт «макіїв-
ський металургійний завод» в  рамках процесу інтегра-
ції гірничо-металургійних активів Групи SmARt. Досить 
важливою цьогорічною подією слід також вважати за-
вершення угоди про об’єднання з ммК ім. Ілліча. Вхо-
дження комбінату ім. Ілліча до складу Групи метінвест є 
важливим етапом у реалізації довгострокової стратегії 
Групи, націленої на зміцнення вертикальної інтеграції, 
досягнення максимальної ефективності виробничих 
потужностей в Україні та посилення ринкових позицій 

компанії. Важливішою подією 2011 року слід вважати 
придбання 50% акцій металургійного бізнесу Групи 
Індустріал, що керує ПАт «Запоріжсталь. [15] таким чи-
ном, шляхом послідовної диверсифікації українська ме-
талургійна компанія за досить короткі строки вийшла 
за рамки національної та стала транснаціональною 
компанією. це дало їй можливість подолати спад від 
світової кризи та підвищити стабільність своєї роботи 
[14; 16]. основні фінансові показники діяльності компа-
нії представлені на рис. 2.

Рис. 2. Основні фінансові показники діяльності промислової групи Метінвест за останні роки
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 Наслідки диверсифікації можуть бути непередба-
чуваними. тож навіть наймайстерніші аналітики не змо-
жуть зі стовідсотковою впевненістю засвідчити прибут-
ковість виробництва, якщо керівництво звернеться до 
диверсифікації. Не всі вважають це явище позитивним. 
Наприклад, американський мільйонер Роберт Кійосакі 
відкрито наголошує, що вважає диверсифікацію долею 
пасивних та недосвідчених підприємців [17].

Глобалізація не може охоплювати всі аспекти на-
шого життя. При активному розвитку галузей світово-
го масштабу, інші галузі поступово відходять на другий 
план. Привабливі зарплати, майбутні перспективи ста-
ють двигунами перерозподілу робочої сили. А деякі екс-
перти передбачають, що глобальні сили, такі як трансна-
ціональні компанії та диверсифіковані великі підприєм-
ства, стають настільки сильними, що починає поставати 
питання про подальше існування окремих національних 
держав [18].

Висновки: У даній роботі було розглянуто ряд до-
сить успішних транснаціональних компаній, як амери-
канських (Daimler-Benz), західноєвропейських (nokia), 
тихоокеансько-азійських (takeda), так і українських 
(метінвест), які у певний момент свого розвитку пішли 
шляхом диверсифікаційного розширення виробництва, 
вийшовши таким чином на глобальний ринок. Історії цих 
компаній несхожі, оскільки вони створювались та фор-
мувались у різні часи під впливом різних політичних та 
економічних ситуацій. Єдине спільне, що вони мають, – 
це успішне використання різноманітних диверсифіка-
ційних методів, яке забезпечило їм захоплення міжна-
родної торгової арени. таким чином саме диверсифі-
кація стала фундаментом для глобалізації міжнародних 
економічних відносин.
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