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АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Запропоновано алгоритм управління диверсифікацією підприємства,
який базується на єдності трьох головних сфер діяльності, а саме:
операційній, інвестиційній і фінансовій. Таке поєднання дозволяє
ураховувати усебічну підтримку пргорам диверсифікації та усувати
дисбаланси і диспропорції у розвитку підприємств, які можуть
виникнути під час диверсифікації виробництва. Здійснено аналіз і
узагальнення
теоретичних
передумов
формування
програм
диверсифікації, здійснено огляд джерел у сфері управління виробничими
програмами нарівні підприємства, диверсифікації виробництва,
збалансованого розвитку.
Методами дослідження слугувати компаративний аналіз і синтез,
репродуктивний метод, моделювання.
У якості індикатора доцільності здійснення диверсифікації
використано
перевищення
майбутньоїрентабельності
капіталу
підприємства над показником його вартості. Програма диверсифікації
має прийматись у тому випадку, коли таке співвідношення для даного
варіанту розвитку є максимальним із альтернативних варіантів, і має
відкидатись, якщо воно не підтримується у різних варіантах
диверсифікації.
Виявлено, що диверсифікація виробничої діяльності є одним зі шляхів
розвитку, яка впливає на інвестиційну, фінансову, операційну сфери,
приводячи до стійких якісних і кількісних змін підприємства. Цей спосіб
розвитку, виступаючи способом зниження ризиків, сприяє збільшенню
фінансової стійкості підприємства, а отже, і збільшенню його
потенціалу. Створений алгоритм дозволяє здійснювати управління
диверсифікацією діяльності підприємства з урахуванням
таких
важливих складових як вартість капіталу та його рентабельність.
Використання запропонованого статті алгоритму є тільки одним із
способів управління диверсифікацією, яке слід поєднувати із
бюджетуванням, економіко-математичним моделюванням, методами
експертних оцінок, створенням імітаційних моделей тощо. Сьогодні
існує потреба у розробці індикаторів ефективності реалізації програм
диверсифікації, оцінки доцільності їх впровадження та розробки моделей,
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які ураховують особливості функціонування підприємств різних секторів
економіки.
Ключові слова: підприємство, виробнича діяльність, інвестиційнаопераційна, фінансова діяльність, диверсифікація.
Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах підрядні
будівельні підприємства, які здійснюють діяльність на будівельних
ринках, мають забезпечувати не тільки власне виживання, а й пошук та
реалізацію шляхів власного розвитку, одним із стратегічних напрямків
якого є диверсифікація виробництва.
Диверсифікація створює нові можливості для підприємства, може
значно прискорити процеси формування та розвитку бізнесу. Але
одночасно важливо враховувати те, що для здійснення диверсифікації
потрібні значні витрати ресурсів. Невдача у виборі нових видів діяльності
може привести до втрати значних коштів та зниження фінансової
стійкості. В умовах дії кризових явищ, це може мати серйозні наслідки
для підприємства – аж до його ліквідації.
З огляду на вищезазначене, одним з головних завдань управління
диверсифікацією повинне стати прагнення знайти найбільш прийнятні
варіанти становлення, розвитку нових напрямків діяльності підприємства,
з врахуванням можливих ризиків [1, 2]. Для цього його керівництву
потрібен інструментарій, що допоможе, врахувавши рівень ризику,
цілеспрямовано досягати стійких кількісних і якісних змін підприємства
шляхом диверсифікації виробництва [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Диверсифікацію, як один із
напрямків розвитку підприємств, розглядали в своїх працях В.Г. Дудінова,
Б. Коласс, Д.А. Коміссаренко, Т.В. Пестрякова та інші. Ними зазначалося,
що диверсифіковані підприємства мають вищу ринкову стійкість, нижчий
рівень ризику ніж спеціалізовані, мають змогу, переливаючи капітал у
більш прибуткові напрямки, стабілізувати власні доходи під час дії
циклічних коливань економіки.
Метою статті є представлення покрокового алгоритму управління
диверсифікацією підприємства, виявлення показників, за якими
оцінюється ефективність процесу диверсифікації, з врахуванням змін
виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності, так як вибір нових
напрямків діяльності призведе до змін, що торкаються усіх сфер роботи
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.Відповідно до [4]
управлінський персонал приймає рішення трьох типів, які прямо або
опосередковано визначають довгострокову конкурентоспроможність
підприємства. Це рішення, які стосуються: 1) інвестування або, навпаки,
вилучення ресурсів; 2) основної, найчастіше виробничої діяльності; 3) та
пошуку,
обґрунтування
доцільності
залучення,
раціонального
використання джерел фінансування. Від того на скільки збалансованим і
адаптованим до зовнішніх впливів є розвиток цих сфер залежить здатність
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підприємства забезпечувати відповідність продукції, внутрішніх бізнеспроцесів і виконуваних робіт вимогам сталого розвитку.
Фінансова діяльність, насамперед, починається із визначення
поточного фінансового стану компанії, який у свою чергу залежить від
результатів попередньої діяльності. Фінансовий стан компанії може
слугувати інтегральним показником конкурентоспроможності, оскільки
він акумулює результати та визначається ефективністю оперування
матеріальними,
фінансовими,
трудовими ресурсами, ринковою
стратегією, ціновою і маркетинговою політикою тощо.
У праці [5] запропоновано методику оцінювання впливу фінансового
стану на можливість залучення і вартість для підприємства грошових
коштів, яка варіюється у залежності від рейтингу компанії як
позичальника, зростання ринкової вартості активів та інших показників.
Доведено, що негативні результати роботи підприємства в попередніх
періодах практично перекривають йому доступ до кредитних ресурсів в
майбутньому. І навпаки, якщо підприємство стабільно працювало,
отримуючи прибутки, то ринкова вартість залучених коштів в
майбутньому нижче ніж середня кредитна ринкова ставка. Це зменшує
середньозважену вартість капіталу підприємства (Свк). В залежності від
середньозваженої
вартості
капіталу
відбираються
напрямки
диверсифікації діяльності. Головним параметром при цьому є те, що
середньозважена вартість залучених для відповідного напрямку діяльності
джерел фінансування, має бути меншою, ніж їх прибутковість.
Можна зробити висновок, що абсолютно усі управлінські рішення
попереднього періоду, і вдалі і невдалі, визначають фінансовий стан, а
отже і потенціал конкурентоспроможності підприємства та впливають на
можливість нарощувати цей потенціал у майбутньому [6, 10, 13].
Напрямки інвестиційної діяльності підприємства залежать від низки
чинників, що впливають на вибір заходів майбутнього розвитку, серед
яких слід відзначити науково-технічний прогрес, вимоги учасників ринку
до якості, вартості і термінів робіт, стану матеріальних і нематеріальних
активів підприємства та наявності фінансових ресурсів для розвитку
тощо. А від ефективності обраних програм інвестування залежать, знову
таки, майбутні фінансові результати. Тобто всі напрямки діяльності
підприємства взаємопов’язані і взаємодіють між собою з метою
формування стратегічної конкурентоспроможності.
Запропонований алгоритм управління диверсифікацією виробничої
діяльності будівельного підприємства базується на взаємозв’язку трьох
зазначених сфер та спрямований на вибір нових напрямків розвитку, у
відповідності із принципами сталого розвитку (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Схема укрупненого алгоритму управління диверсифікацією
діяльності підприємства (розроблено автором)
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На першому етапі (блоки 1-2) визначаються стратегічний, тактичний
або оперативний період Т планування нових напрямків діяльності з метою
диверсифікації, а також обирають напрямки подальшого розвитку (нові
види будівельних робіт або супутні послуги). Також на цьому етапі
проводиться розрахунок показників, які є складовими стратегічної
конкурентоспроможності підрядника, та детально розглянутих у розділі
4.2 (рівень «концентрації – диверсифікації» діяльності, ресурсовіддача,
гнучкість цінової політики, рівень ділової впевненості), а також
узагальнюючого показника ефективності та здійснюють порівняння їх з
нормативними та середньогалузевими значеннями [7, 8, 9].
Індикатор ефективності являє собою поточну або оперативну мету, яку
керівництво компанії намагається досягти шляхом запровадження
диверсифікації, а інтегральним результатом має стати збільшення
конкурентоспроможності підрядних підприємств у довгостроковому
періоді.
На другому етапі (блоки 3-4) виконується комплексна оцінка
збалансованості сталого розвитку підприємства та пропорційності
зростання або скорочення показників виробничої діяльності відповідно до
модифікованої «золотої» пропорції зростання. На цьому етапі проходить
вибір напрямків діяльності, які мають бути скороченими або потенційно
розвинуті. Визначається обсяг і вартість ресурсів, які потрібно залучити
для впровадження нового напрямку виробничої діяльності на початок t-го
періоду та протягом життєвого циклу інвестиційного проекту.
Здійснюється прогнозування ефективності кожного з обраних напрямків
[10].
Усі альтернативні проекти розвитку ранжуються у напрямку спадання
ефективності, а усі джерела фінансування – у напрямку збільшення
вартості залучення коштів [11]. У випадку, якщо вартість джерела
фінансування є більшою, ніж прогнозована рентабельність нового
напрямку діяльності – таке джерело з подальшого розгляду виключається.
На третьому етапі (блоки 5-7) здійснюється оцінювання
ефективності інвестиційної діяльності підрядного підприємства [12, 13,
14]. На основі сформованого переліку напрямків діяльності (блок 3), що
відібрані для впровадження або підлягають скороченню, формується
інвестиційна програма підприємства, у яку пропонується включати
проекти сталого розвитку, що мають вищу рентабельність, ніж вартість
джерел, які використовуються для їх реалізації.
Прибутковість кожного із напрямків розвитку корегується відповідно
до ступеня ризику, який пропонується обраховувати виходячи із критерію
«крайнього песимізму». Якщо рівень ризику інвестиційної програми (Rіп)
менше допустимого (Rд - приймається самим підприємством) - програма
затверджується, якщо ні – виконується корегування програми.
Наступний крок – бюджетування та складання прогнозної звітності,
яка формується також відповідно до критерію «крайнього песимізму».
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Тобто, якщо існує ризик недоотримання прибутку або перевищення
витрат, то це обов’язково враховується із використанням коригуючих
коефіцієнтів. За результатами складених звітів здійснюється розрахунок
рентабельності капіталу Rk та ефективності Еф.
Четвертий етап (блоки 8 - 11) – управління фінансовою діяльністю,
оцінка можливості додаткового фінансування, його доступності і вартості
(B)k в t-му періоді. У разі потреби – складання плану додаткового
фінансування, у випадку, якщо коштів вистачає – затвердження графіку
надходження фінансових ресурсів та перехід до наступного етапу (блок
14).
Якщо можливості по залученню коштів немає - перехід до блоку 13
«Корекція інвестиційної програми»
На п’ятому етапі порівнюють рентабельність капіталу (Rk) та його
вартість (Bk). За додаткову умову стійкого розвитку будівельного
підприємства в довгостроковому періоді, при здійсненні диверсифікації
видів діяльності, можна прийняти рівняння Rk> Вk, яке свідчить про те,
що збалансований
будівельного розвиток підприємства шляхом
диверсифікації його діяльності можливий, поки нові напрямки діяльності
будуть перевищувати за прибутковістю вартість залученого для цієї мети
капіталу.
Якщо Rk> Bk, то програма диверсифікації виробничої діяльності
підприємства приймається, у протилежному випадку – потрібен перегляд
або корегування стратегії підприємства щодо диверсифікації діяльності.
Можливо є доцільним не розширення, а скорочення напрямків
виробництва або фокусування на найбільш прибуткових проектах або
сферах діяльності (блок 13) .
Шостий етап – розрахунок планових значень критеріальних показників
підрядного підприємства та порівняння їх із цільовими значеннями (блок
16).
Висновки та перспективи подальших досліджень.Диверсифікація
виробничої діяльності є одним зі шляхів розвитку, що впливає на
інвестиційну, фінансову, операційну сфери, приводячи до стійких якісних
і кількісних змін підприємства. Цей спосіб розвитку, виступаючи
способом зниження ризиків, сприяє збільшенню фінансової стійкості
підприємства, а отже, і збільшенню його потенціалу. Створений алгоритм
дозволяє
здійснювати
управління
диверсифікацією
діяльності
підприємства з урахуванням таких важливих складових як вартість
капіталу та його рентабельність. Такий підхід допомагає приймати більш
обґрунтовані інвестиційні рішення, раціонально керуючи ресурсними
потоками підприємства.
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Беленкова О.Ю.
Методическиеподходыкпрогнозированиюираннемувыявлениюэконо
мическойцикличности
Предложен алгоритм управления диверсификацией предприятия,
основанный на единстве операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности. Такое сочетание позволяет учитывать всестороннюю
поддержку программ диверсификации и устранять дисбалансы и
диспропорции в развитии, которые могут возникнуть во время
диверсификации производства. Осуществлен анализ и обобщение
теоретических предпосылок формирования программ диверсификации,
обзор источников в сфере управления производственными программами.
Методами исследования служит компаративный анализ и синтез,
репродуктивный метод, моделирование.
В
качестве
индикатора
целесообразности
воплощения
диверсификации использовано превышение будущей рентабельности
капитала компании над показателем его стоимости. Программа
диверсификации должна приниматься в том случае, когда такое
соотношение данного варианта развития является максимальным из
альтернативных вариантов, и должно отвергаться, если оно не
поддерживается в различных вариантах диверсификации.
Предложенный
подходпозволяет
осуществлять
управление
диверсификацией деятельности компании с учетом таковых
принципиальных составляющих как цена капитала и их рентабельность.
Использование предлагаемой статьи алгоритма является только
одним из способов управления диверсификацией, который следует
совмещать
с
бюджетированием,
экономико-математическим
моделированием,
методами
экспертных
оценок,
созданием
имитационных моделей и т.п.
Ключевые слова: предприятие, производственная деятельность,
инвестиционная
операционная,
финансовая
деятельность,
диверсификация.
O.Yu Bielienkova
Аlgorithm of diversification management of the enterprise activity
The algorithm of management of diversification of the enterprise which is
based on unity of three main spheres of activity, namely: operational,
investment and financial is offered. This combination allows to take into
account the comprehensive support of diversification programs and eliminate
imbalances and imbalances in the development of enterprises that may arise
during the diversification of production. The analysis and generalization of
theoretical preconditions of formation of programs of diversification is carried
out, the review of sources in the field of management of production programs at
the enterprise level, diversification of production, balanced development is
carried out.
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The research methods are comparative analysis and synthesis, reproductive
method, modeling.
As an indicator of the feasibility of diversification used the excess of future
return on capital of the enterprise over its value. A diversification program
should be adopted when such a ratio is the maximum of the alternatives for a
given development option, and should be rejected if it is not supported in
different diversification options.
It is revealed that diversification of production activity is one of the ways of
development, which affects the investment, financial, operational spheres,
leading to sustainable qualitative and quantitative changes of the enterprise.
This method of development, acting as a way to reduce risks, helps to increase
the financial stability of the enterprise, and hence increase its potential. The
created algorithm allows to carry out management of diversification of activity
of the enterprise taking into account such important components as cost of the
capital and its profitability.
The use of the proposed algorithm article is only one of the ways to manage
diversification, which should be combined with budgeting, economic and
mathematical modeling, methods of expert evaluation, the creation of
simulation models and more. Today there is a need to develop indicators of the
effectiveness of diversification programs, assess the feasibility of their
implementation and develop models that take into account the peculiarities of
the functioning of enterprises in different sectors of the economy.
Key words: enterprise, production activity, investment-operational,
financial activity, diversification.
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