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Спроби кількісно описати стратегію підприємства відомі (на-
приклад, [2, с. 105—114]) (питома вага поточних витрат на роз-
роблення стратегії у загальній їхній величині, економічність
стратегії — зіставлення результатів стратегії з витратами на її
розроблення та реалізацію). Але набір показників стратегії сього-
дні видається неповним. Саме для конструювання показника еко-
номічності має стати у нагоді показник результативності страте-
гії, величину якого потрібно скорегувати на міру реалізуємості
стратегії. Подані показники є лише окремими, а потрібно сфор-
мувати їхню збалансовану сукупність.

Отже, цей напрям формування показників, що описують саму
стратегію, має і надалі розвиватися. За значеннями таких показ-
ників можна встановити якість розроблених стратегій, витрати на
їхнє розроблення та його економічність.
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The features and the basic pa-
rameters of the diversification of
the company are determined. Ty-
pes, features, benefits and risks
feasibility of the diversification stra-
tegy of the company are justified.

Сутність економічної категорії «диверсифікації» різними нау-
ковцями трактується по-різному, що обумовлено процесом ево-
люції економічної думки, специфікою економічних умов США,
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Західної та Східної Європи, особливостями функціонування під-
приємств різних економічних галузей тощо. Однак, нашу увагу
привернула складність і багатогранність цього означення, пода-
ного у науковій і фаховій літературі. Теоретичні основи дивер-
сифікації та аспекти функціонування диверсифікованих підпри-
ємств розглянуті багатьма зарубіжними (Д. Аакером, І. Ансоф-
фом, К. Бері, А. Бузом, Г. Бузом, М. Горт, Є. Новицьким, Р. Піт-
сом, Н. Рудик, Г. Хопкінсом тощо) і вітчизняними науковцями
(В. Г. Андрійчук, О. С. Вітковський, Т. О. Зінчук, О. В. Зоренко,
М. Д. Корінько, О. О. Комліченко, С. М. Попова, Н. І. Степанен-
ко, М. Й. Хорунжий, А.А. Чухно, О. О. Шарко, О. О. Цогла та ін.).

Проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що
об’єктом диверсифікації можуть бути ринки та галузі діяльності
підприємства, номенклатура та асортимент продукції, інвести-
ційний портфель компанії, способи виробництва продукції, ін-
струменти фінансового управління тощо.

Однак, на нашу думку, дещо не достатньо аргументованими є
останні дві характеристики диверсифікації як процесу. Апріорі
передбачено, що будь-який аспект управління підприємством
здійснюється в межах діючого законодавства. Щодо безперерв-
ності процесу диверсифікації, то, на нашу думку, це доцільно з
позицій TQM. Оптимізовувати, удосконалювати бізнес-процеси
підприємства дійсно доцільно безперервно, але чи доцільно еко-
номічно їх систематично диверсифікувати? Чи завжди це вигідно
для підприємства?

Узагальнюючи різні підходи, можна зробити висновок, що тер-
мін «диверсифікація діяльності підприємства» доцільно визнача-
ти як одну із альтернативних стратегій функціонування бізнесу,
що ґрунтується на комбінуванні та зміні наявних і нових складо-
вих інвестиційного портфелю підприємства, видів діяльності,
асортименту продукції, внутрішніх бізнес-процесів суб’єк-
та господарювання з метою збереження і підвищення економіч-
ної резистентності компанії до можливих ризиків, рівня еконо-
мічної ефективності та результативності функціонування підпри-
ємства та забезпечення процесу внутрішнього зростання ком-
панії.

Дослідивши різноманітність видів і типів диверсифікації діяль-
ності підприємства, можна зробити висновок, що диверсифікува-
вши власну діяльність, компанія зможе забезпечити досягнення
трьох груп економічних цілей: стабілізації, гнучкості та економіч-
ного зростання. Головна мета, якої прагнуть досягнути управлін-
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ці, полягає у збільшенні вартості підприємства та зростанні дохо-
дів акціонерів. Стратегія диверсифікації дасть змогу розвиватися
компанії за урахуванням таких чинників:

— стагнація (застій) ринку функціонування підприємства: ри-
нок збуту насичений продукцією (послугами), відповідно, спо-
стерігається тенденція скорочення попиту, потужний тиск конку-
рентів, застарілість виробничого портфелю підприємства або
можлива монополізація галузі;

— необхідність інвестування накопиченого капіталу з метою
збереження та збільшення його вартості з одного боку та підви-
щення ефективності функціонування підприємства з іншого шля-
хом підприємницької експансії;

— через антимонопольне законодавче регулювання відсут-
ність можливості отримання додаткових прибутків у традиційній
сфері функціонування підприємства;

— необхідність зниження ризиків (істотна залежність від од-
нієї продуктової лінії, циклічний характер основного бізнесу
спонукають до пошуку додаткових можливостей забезпечення
стабільності підприємства);

— високі бар’єри виходу на світові ринки.
Результатом ефективної реалізації стратегії диверсифікації ді-

яльності підприємство є досягнення поставленої ієрархії цілей:
— забезпечення виживання підприємства;
— стабілізація надходження грошових потоків;
— забезпечення високого рівня конкурентоспроможності під-

приємства та його готовності адаптуватися до зміни смаків спо-
живачів;

— економія ресурсів на масштабах виробництва, безвідход-
них технологіях виготовлення продукції та зменшення податко-
вого тиску;

— визначення напрямку та шляхів забезпечення зростання
підприємства;

— максимальна ефективність використання організаційно-
управлінського потенціалу підприємства.

У заключення слід відмітити, що процедура розробки та об-
ґрунтування концепції стратегічної диверсифікації діяльності
підприємства є специфічною для кожного підприємства, а базо-
вою методологією є поєднання систематичного та ситуаційного
підходів для проведення успішної диверсифікації діяльності під-
приємства.




