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"Алгоритм підготовки проведення диверсифікації на підприємстві"
Диверсифікація є одним з найбільш популярних на сьогодні напрямів в економіці підприємств. Загальноприйнято вважати, що диверсифікація компанії – явище двосічне, і в кожному окремому випадку необхідно
розглядати як негативні, так і позитивні наслідки диверсифікації. У зв’язку
з цим особливе значення для підприємства має процес підготовки диверсифікації. Від того, наскільки чітко виконується послідовність дій персоналу, від якості попереднього розрахунку показників проведення диверсифікації залежить її ефективність.
У західній та вітчизняній літературі наводиться значна кількість
графіків, алгоритмів і схем, що відбивають процес диверсифікації на
підприємстві. Однак більшість із них відображають загальнотеоретичні
положення, не даючи чітких рекомендацій:
1) яким чином слід обирати вироби для проведення концентричної
диверсифікації на підприємстві;
2) як оцінювати можливості підприємства під час вибору тих чи
інших варіантів випуску нових виробів;
3) що може бути основою для попередньої оцінки ефективності
проведення диверсифікації;
4) які фахівці мають входити до групи планування проведення
диверсифікації і т. д.
Статтю присвячено розробці блок-схеми алгоритму підготовки до
проведення диверсифікації на підприємстві. Значна увага приділяється
обґрунтуванню ідеології побудови блок-схеми і принципам її функціонування. В основу побудови блок-схеми закладена ідея активної перманентної політики проведення диверсифікації, ефективність диверсифікації оцінюється з точки зору досягнення синергетичного ефекту. На
основі розробленої блок-схеми визначено склад групи фахівців з підготовки до проведення диверсифікації на підприємстві.
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