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ДИВЕРСИФІКАЦІЙНА КОНВЕРГЕНТНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ЗДІЙСНЕННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЇХ БІЗНЕС ОДИНИЦЬ  

В СТРАТЕГІЧНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

DETERMINING THE DIVERSIFICATION CONVERGENCE  
OF EFFECTIVENESS OF PERFORMING THE BUSINESS PROCESSES 

OF ENTERPRISES AS THE BASIS FOR FORMING THE BUSINESS 
UNITS FROM THE STRATEGIC PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT: 

METHODICAL FRAMEWORKS

Метою статті є розробка та впровадження методичного підходу щодо визначення диверсифіка-
ційної конвергентності результативності здійснення бізнес процесів як основи формування бізнес 
одиниць в стратегічному аспекті розвитку підприємств в умовах неотехнологічного відтворення. 
Запропоновано і обґрунтовано методичний підхід визначення диверсифікаційної конвергентності 
результативності здійснення бізнес процесів необхідної для визначення можливостей і доціль-
ності поділу підприємства на бізнес одиниці враховуючи інтеграційну адаптивність, ресурсну 
взаємно-активну сприйнятливість та рівень синхронізації бізнес процесів, які забезпечують вищу 
ефективність взаємодії бізнес процесів між собою в стратегічному періоді в межах певної бізнес 
одиниці виділеної за відповідними критеріями поділу. Розраховано і обґрунтовано диверсифіка-
ційну конвергентність сукупності машинобудівних підприємств, що дозволило з мінімальними 
витратами встановити можливість їх поділу і окреслити ефективні варіанти виділення бізнес оди-
ниць враховуючи сучасні неотехнологічні умови розвитку підприємств.

Ключові слова: диверсифікаційна конвергентність, інтеграційна адаптивність бізнес процесів, 
ресурсна активна сприйнятливість, результативність, неотехнологічні умови відтворення, страте-
гічний період, довгостроковий ефект.

Целью статьи является разработка и внедрение методического подхода к определению 
диверсификационной конвергентности результативности осуществления бизнес-процессов как 
основы формирования бизнес-единиц в стратегическом аспекте развития предприятий в усло-
виях неотехнологического воспроизводства. Предложено и обосновано методический подход 
определения диверсификационной конвергентности результативности реализации бизнес про-
цессов необходимой для определения возможностей и целесообразности разделения пред-
приятия на бизнес-единицы, учитывая интеграционную адаптивность, ресурсную взаимо актив-
ную восприимчивость и уровень синхронизации бизнес-процессов, обеспечивающих высокую 
результативность взаимодействия бизнес-процессов между собой в стратегическом периоде в 
пределах определенной бизнес-единицы, выделенной по соответствующим критериям разделе-
ния. Рассчитано и обоснованно диверсификационную конвергентность ряда машиностроитель-
ных предприятий, что позволило с минимальными затратами установить возможность их разде-
ления и определить эффективные варианты выделения бизнес единиц, учитывая современные 
неотехнологические условия развития предприятий.

Ключевые слова: диверсификационная конвергентность, интеграционная адаптивность биз-
нес-процессов, ресурсная активная восприимчивость, результативность, неотехнологические 
условия воспроизводства, стратегический период, долгосрочный эффект.

To enhance the effectiveness of business processes of a diversified enterprise, it is expedient to 
divide them into certain business units. This will ensure the effectiveness of performing the correspond-
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ing business processes at the expense of specialization of separated business units. In the practice of 
science, business units are indicated according to generally accepted criteria in compliance with deter-
mined features, peculiarities, properties, etc. However, to ensure the long-term effect of the implemen-
tation of certain business processes of the business unit, it is advisable to combine business processes 
into a business unit, taking into account their effectiveness, which affects the overall efficiency of busi-
ness units and enterprises in general. An article’s purpose is to draw up and implement a methodical 
approach to determining the diversification convergence of the effectiveness of performing the business 
processes as the basis for forming the business units from the strategic perspective of development of 
enterprises under the neo-technological reproduction. The author outlines the main requirements for 
business units of a diversified enterprise. The author has proposed and substantiated the methodical 
approach to determining the diversification convergence of the effectiveness of performing business 
processes being necessary for indicating opportunities and expediency of dividing an enterprise into 
business units, taking into consideration the integrational adaptiveness, resource mutually active sus-
ceptibility, and the level of business processes’ synchronization, which ensure the higher effectiveness of 
the interaction between business processes in a strategic period within a certain business unit separated 
according to corresponding criteria for division. The author has calculated and substantiated the diversi-
fication convergence for a set of machine-building enterprises. This has enabled to ascertain the possi-
bility of their division at the minimum expenses and to outline useful variants for separating the business 
units, taking into account contemporary neo-technological conditions for development of enterprises. 

Key words: diversification convergence, integrational adaptiveness of business processes, resource 
active susceptibility, effectiveness, neo-technological conditions of reproduction, strategic period,  
long-term effect.

Постановка проблеми. В умовах швидких 
трансформаційних перетворень і глобаль-
них непередбачуваних подій (війни, пандемії, 
стихійні лиха тощо) не лише втримуються, а й 
розвиваються диверсифіковані підприємства, 
які отримують і утримують відповідні ринкові 
позиції за рахунок багатофункціональної і різ-
носторонньої діяльності. Однак, в сучасних 
умовах неотехнологічного відтворення, яке 
характеризується інноваційністю, значною 
конкуренцією та зростаючими унікальними 
потребами споживачів, необхідністю вчасного 
реагування на зміни зовнішнього середовища, 
ефективного використання власного потенці-
алу, оперативно-результативного нарощення 
певного його виду вимагає від диверсифікова-
них підприємств ретельного концентрування 
уваги на всіх аспектах діяльності, що унемож-
ливлюється широтою і багатогранністю діапа-
зону диверсифікованих підприємств. 

Вагомим заходом в таких випадках, який 
дозволяє сконцентруватися на певному 
напрямку, виді діяльності, типі споживачів чи 
продукту, тобто, забезпечує можливість вико-
ристання переваг спеціалізації диверсифіко-
ваного підприємства, є їх поділ на певні бізнес 
одиниці. Такий поділ зазвичай здійснюється 
за певними критеріями враховуючи конкретні 
встановлені вимоги до характеристик і допус-
тимі норми функціонування бізнес одиниць. 
При чому, кожна виділена бізнес одиниця за 
різними критеріями має власний потенціал і 
можливості нарощення для особистого розви-
тку, певну вагу та функціональну можливість 
забезпечення ефективного розвитку всього 
підприємства у конкретний момент часу. Тому, 

відповідно, перш ніж прийняти рішення про 
вибір критерію поділу підприємства на бізнес 
одиниці, необхідно ретельно визначити вимоги 
і умови змін зовнішніх чинників, врахувати осо-
бливості, перспективи, стратегічні можливості 
розвитку бізнес одиниць згідно конкретного 
критерію поділу.

Тобто, необхідно визначити доцільність 
поділу диверсифікованого підприємства на 
бізнес одиниці враховуючи певні конвенгертні 
можливості (переваги поділу, складові еле-
менти бізнес одиниць, особливості функціону-
вання тощо) підприємства при різних критеріях 
поділу, які дозволять найповніше забезпечити 
довгострокову конкурентну перевагу, ефек-
тивність та адаптивність стратегічного розвитку 
бізнес одиниць зокрема та підприємства зага-
лом до умов неотехнологічного відтворення. 
Доцільно, наприклад, виділяти бізнес одиниці, 
враховуючи результативність бізнес процесів 
підприємства та їх взаємну активну ресурсну 
сприйнятливість, яка забезпечить довгостро-
кову ефективність бізнес одиниць та раціональ-
ність їх взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науковій літературі широко описано критерії 
виділення бізнес одиниць [1–4] і вимоги до біз-
нес одиниць [5–8].

Однак, не достатньо уваги приділено 
питанню необхідності врахування диверсифі-
каційної конвергентності певних можливос-
тей підприємства, результативності його скла-
дових елементів (бізнес процесів) при поділі 
за певним критерієм на бізнес одиниці, які б 
забезпечили ефективність функціонування під-
приємства в стратегічному періоді в умовах 
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неотехнологічного відтворення та доцільність 
такого поділу взагалі враховуючи певну опти-
мальну-результативну конвергентність його 
різноаспектних напрямків діяльності.

Метою статті є розробка та впровадження 
методичного підходу щодо визначення дивер-
сифікаційної конвергентності результативності 
здійснення бізнес процесів як основи форму-
вання бізнес одиниць в стратегічному аспекті 
розвитку підприємств в умовах неотехнологіч-
ного відтворення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазвичай основними причинами поділу підпри-
ємства на бізнес одиниці є: значні витрати, які не 
можливо контролювати; різноманітний асорти-
мент продукції, який складно взаємоузгодити; 
зведення до нуля споживачами ефекту дивер-
сифікації через неможливість контролю доціль-
ності його формування; складність управління 
диверсифікованим підприємством тощо.

При чому, виділення бізнес одиниць здій-
снюються за наступними критеріями, врахо-
вуючи загальноприйняті вимоги до бізнес оди-
ниць: тип продукту; пункт продажу продуктів; 
вид споживачів і постачальників; засоби фінан-
сування; рівень інноваційності тощо.

Отже, основною умовою поділу підпри-
ємства на бізнес одиниці є складність управ-
ління та труднощі ефективного функціону-
вання з великою кількістю продукції різного 
призначення, характеру та способу виготов-
лення. Зумовлено це тим, що в такому різно-
манітті продукції для різних груп споживачів 
значне приділення уваги не тому напрямкові 
діяльності чи товарам призведе лише до над-
мірних витрат, а обґрунтоване, вчасне зосе-
редження на перспективних в певний момент 
часу напрямках діяльності чи видах продукції, 
а також можливостях їх покращення в стра-
тегічному періоді, може принести підприєм-
ству значну довгострокову перевагу. Тобто, з 
метою збалансованого надання певних видів 
послуг чи виготовлення відповідних продуктів 
доцільного розділити окремі бізнес процеси у 
конкретні бізнес одиниці.

Виділення бізнес процесів у відповідні біз-
нес одиниці, при цьому, повинно відбуватися 
обдумано, прораховано, раціонально, зви-
чайно, із врахуванням загальних вимог до біз-
нес одиниць.

Найефективніше виділити бізнес процеси у 
бізнес одиниці враховуючи можливість їх вза-
ємного забезпечення, що дозволить макси-
мально раціонально сформувати виробничий 
процес та результативно оптимізувати витрати 
усіх необхідних та можливих видів ресурсів 
при цьому в межах бізнес одиниць на довго-
строкову перспективу.

Отже, виділені бізнес одиниці повинні ство-
рити умови ефективного функціонування під-
приємства, ніж було до такого поділу, забезпе-
чивши: більше коло споживачів; вищу величину 
прибутку; довгострокову конкурентну пере-
вагу; можливість ефективного надання нових 
видів послуг чи виготовлення унікального про-
дукту; вихід на нові ринки збуту; ефективність 
всього підприємства через формування синер-
гійного ефекту взаємодії відповідних бізнес 
одиниць тощо.

Виділені вище умови задовольнятимуться у 
тому випадку, коли бізнес процеси будуть мак-
симально злагоджені (синхронізовані) в межах 
певних бізнес одиниць.

Тому, враховуючи умови функціонування 
підприємств, необхідно, перш за все синхроні-
зувати його бізнес процеси. Причому, синхро-
нізація бізнес процесів повинна виконуватися 
за критерієм максимальної результативності їх 
певної взаємодії. Ефективною взаємодія бізнес 
процесів відбувається у випадку максимально 
повної забезпеченості бізнес процесів одне 
одним. Така забезпеченість стосується ресурс-
них можливостей одних бізнес процесів отри-
маних в результаті ефективної реалізації інших 
інтеграційно адаптивних із ними за певними 
видами ресурсів бізнес процесів.

Послідовність визначення диверсифі-
каційної конвергентності результативності 
здійснення бізнес процесів машинобудівних 
підприємств як базис формування їх бізнес 
одиниць в стратегічному аспекті розвитку під-
приємств в умовах неотехнологічного відтво-
рення подано на рис. 1.

При чому, чим більше видів ресурсів забез-
печує реалізація одного бізнес процесу життє-
діяльність іншого, тим вищою є їх інтеграційна 
адаптивність, результативність та синхронізо-
ванішим здійснення пов’язаних бізнес процесів, 
що виступає основними умовами об’єднання їх 
у бізнес одиниці.

Ключовою умовою можливості об’єднання 
інтеграційно адаптивних бізнес процесів, вра-
ховуючи максимальну результативність такого 
об’єднання у бізнес одиниці, є рівень відповід-
ності утворених бізнес одиниць загальним кри-
теріям та вимогам їх формування і функціону-
вання.

В деяких випадках об’єднані відповідно пев-
ного коефіцієнта синхронізації бізнес процеси 
можуть формувати бізнес одиниці підприєм-
ства за декількома критеріями (товар, напря-
мок діяльності, споживачі тощо), а можуть лише 
за одним. 

Звичайно, коли вони відповідають одному 
критерію, тоді краще і простіше приймати 
рішення, ніж коли існує декілька варіантів мож-



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 43

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ливого розвитку подій. Однак, наявність декіль-
кох варіантів формує можливість вибору кра-
щого із них у певний момент часу. Вибір кращого 

варіанту у таких випадках доцільно здійснювати 
за допомогою отриманої результативності біз-
нес процесів від їх певної взаємодії враховуючи 

Визначити ресурсну взаємозабезпеченість бізнес процесів враховуючи максимальну їх активну 
сприйнятливість (визначити інтеграційну адаптивність бізнес процесів)

Виділити критерії поділу підприємства  і ознаки віднесення  бізнес процесів підприємства до 
певних бізнес одиниць 

Виділити інтеграційно адаптивні бізнес процеси у певні групи залежно від можливості 
отримання максимальної їх результативності (коефіцієнт синхронізації інтеграційно адаптивних 

бізнес процесів       max)

Прийняти рішення про доцільність виділення бізнес одиниць диверсифікаційного підприємства 
згідно рівня диверсифікаційної конвергентності

Виділити бізнес одиниці диверсифікованого підприємства за критерієм поділу, згідно, якого,
отримується максимальна ефективність бізнес одиниць через результативне здійснення бізнес 

процесів, які входять в склад цих бізнес одиниць

Обмежуючі умови виділення бізнес одиниць Oy (вимоги до бізнес одиниць):
- власний сегмент ринку;

- потенційна кількість споживачів >= наявній кількості споживачів;
- дохід від реалізації >= наявному доходу від реалізації;

- ефект від функціонування > наявний ефект функціонування підприємства; обсяг продукції для
збуту власним бізнес одиницям не більше %

Визначити рівень диверсифікаційної конвергентності можливостей стратегічного розвитку 
підприємства згідно певних критеріїв його поділу через кількість виконаних 

взаємовиключаючих рівностей

КсІабпА1,В1,С1 max = Oy;
КсІабпА2,В2,С2 max = Oy;
КсІабпАn,Вn,Сn max = Oy

Дк < 2 Дк > 2Недоцільно виділяти 
бізнес одиниці Доцільно виділяти бізнес 

одиниці

О
птимізувати наявні бізнес процеси підприємства і/

або розглянути мож
ливість стороннього залучення 

ресурсів через співпрацю
 із певними стейкхолдерами

Дк =

де Дк - диверсифікаційна конвергентність;
КсІабпА1,В1,С1  - коефіцієнт синхронності інтеграційно адаптивних бізнес процесів;
Oy – обмежуючі вимоги до структури бізнес одиниць;
А, В. С – види бізнес процесів підприємства

Зміна чинників зовнішнього середовища

Необхідність зміни структури і складу бізнес процесів підприємства для задоволення 
виникаючих потреб ринку чи необхідності врахування певних результатів циклічності процесу 

неотехнологічного відтворення

Рис. 1. Методичний підхід щодо визначення диверсифікаційної конвергентності 
результативності здійснення бізнес процесів машинобудівних підприємств  

як базис формування їх бізнес одиниць в стратегічному аспекті розвитку підприємств  
в умовах неотехнологічного відтворення
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відповідну їх активну ресурсну сприйнятли-
вість, рівень інтеграційної адаптивності та кое-
фіцієнт синхронізації. Відповідність зазначеним 
вимогам забезпечує довгостроковість ефекту 
сформованого взаємодією відповідних бізнес 
процесів виділених у певні бізнес одиниці, що 
є основою успішного розвитку підприємства в 
умовах неотехнологічного відтворення.

Отже, диверсифіковане підприємство 
доцільно розділити на бізнес одиниці, коли 
існує можливість результативного функціону-
вання хоча б двох наборів синхронізованих 
інтеграційно адаптивних бізнес процесів під-
приємства, які відповідають загальноприйня-
тим вимогам виділення бізнес одиниць.

Тобто, диверсифікаційне підприємство 
можна розділити на бізнес одиниці якщо коефі-
цієнт його диверсифікаційної конвергентності 
більше 2.

Визначається цей показник наступним 
чином, коли інтеграційно-адаптивні бізнес про-
цеси із коефіцієнтом синхронності, який мак-
симально наближається до 1 відповідає класи-
фікаційним диверсифікаційним обмежувачам. 
Диверсифікаційні обмежувачі – це загально-
прийняті обмежувальні значення (властивості) 
при яких бізнес процеси можуть створювати 
бізнес одиницю в межах певної класифікацій-
ної ознаки. Наприклад, наявний сегмент ринку: 
кількість споживачів дорівнює або більша за 

Таблиця 1
Показники диверсифікаційної конвергентності результативності здійснення бізнес процесів 

машинобудівних підприємств, 2009–2018 рр., коефіцієнтний вимір

№ 
п/п Назва підприємства

Значення показника диверсифікаційної конвергентності  
по роках

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. ПАТ «ХТЗ» 2 2 2,5 2,5 1 1 2,7 1 1,9 3,7
2. ПАТ «Завод Фрунзе» 3 3,4 3,7 3,7 3,5 3 3,2 3,8 4 4,4

3. ТОВ «Лозівський 
механічний завод» 1 1 1,6 2 2,3 2 2,9 3 2,8 3

4. ПАТ «Турбоатом» 1 1 1,4 1,9 1,9 1,4 1,9 2 2,1 2,5

5. ПАТ «Горлівський 
машинобудівник» 0,9 1 1,2 1,7 2 2 - - 1,7 1,9

6. ПрАТ «Новокраматорський 
машинобудівний завод» 3 3,3 3 3,7 4 - - 3,9 4,3 4,9

7. ПАТ «Дрогобицький 
машинобудівний завод» 2 2 2,2 2,4 2,2 2 2 2,2 2,2 2,6

8. ПАТ «Дружківський 
машинобудівний завод» 0,9 1,1 1,5 1,5 1,5 1,3 1 1,2 1,6 1,9

9. ПАТ «Борекс» 0,9 1 1,2 1,2 1,3 1,3 - - - -

10. ПАТ «Одеський 
машинобудівний завод» 1,9 2 2,1 2,4 2,4 2 2 2,1 2,3 2,8

11. ПАТ «Красилівський 
машинобудівний завод» 4,5 1,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,1 2 2,5 2,5

12. «Бердичівський машино-
будівний завод «Прогрес»» 1,9 2,4 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5 3 3,2

13. ПрАТ «Конвеєр» 1 1 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8
14. ПАТ «Ельворті» 1,4 1,4 1,8 1,8 2 2,2 2 2,3 2,3 2,8

15. ТОВ «Дослідно-механічний 
завод «Карпати»» 1,9 2 2 1,8 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3 2,1

16. ПАТ «Верхньодніпровський 
машинобудівний завод» 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 3 3,3

17. ПАТ «АК «Богдан Моторс» 2 2 2 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 3,9

18. ТОВ «Сумський механічний 
завод» 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,3

19. АТ «Білопільський 
машинобудівний завод» 0,9 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9

20. ПАТ «Барський 
машинобудівний завод» 2 2 2,1 2,4 2,4 2,1 2,1 2,6 2,6 3,1

21. ПАТ «Могилів–Подільський 
машинобудівний завод» 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7
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наявний; дохід від реалізації рівний або біль-
ший за наявний; обсяг збуту власним бізнес 
одиницям не перевищує допустиму межу для 
бізнес одиниць тощо.

Враховуючи подані рекомендації в таблицю 1  
зведено результати оцінки диверсифікаційної 
конвергентності результативності здійснення 
бізнес процесів машинобудівних підприємств 
за 2009–2018 роки.

Розрахунок диверсифікаційної конвергент-
ності результативності здійснення бізнес проце-
сів машинобудівних підприємств (табл. 1) здій-
снювався відповідно визначення можливості 
виділення бізнес одиниць підприємств за крите-
рієм «тип продукту». Отримані значення харак-
теризують оптимально-результативну кількість 
бізнес одиниць виділених за цим критерієм. 

При поділі диверсифікованого підприємства 
на бізнес одиниці за критерієм «тип продукту» 
без врахування показника диверсифікаційної 
конвергентності результативності здійснення 
бізнес процесів підприємства, кількість бізнес 
одиниць була б вищою. Так, наприклад, для ПАТ 
«Завод Фрунзе» їх кількість становила б не 4, а 7. 

Отримані нецілі значення (2.3, 4.4, 2.5, 
3.3 тощо) свідчать про наявність на підприєм-
стві бізнес процесів, яким не вистачає певних 
можливостей для реалізації чи конкретизації їх 
призначення. В даному випадку, підприємство 
може розглядати варіанти певної взаємодії із 
окремими стейкхолдерами для пошуку ефек-
тивних шляхів пристосування результатів реа-
лізації цих бізнес процесів чи залучення певних 
видів ресурсів для максимального отримання 
можливих, необхідних для ефективного функ-
ціонування в умовах неотехнологічного відтво-
рення, ефектів.

Тобто, нецілі значення показника диверси-
фікаційної конвергентності результативності 
здійснення бізнес процесів підприємства є 
передумовою застосування ним диверсифіка-
ційно-інтеграційного вектору розвитку.

Різка зміна значень показника диверсифі-
каційної конвергентності результативності 
здійснення бізнес процесів, наприклад, для 
ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»  
у 2010 році порівняно із 2009 роком пов’язано 
із виділенням у його структурі у кінці 2009 року 
двох бізнес одиниць.

Зниження значень показника диверсифі-
каційної конвергентності результативності 
здійснення бізнес процесів практично на 
всіх машинобудівних підприємствах у період 
2014–2016 років зумовлено стагнацією націо-
нальної економіки. 

Висновки. В динамічних та непередбачува-
них умовах функціонування сучасних підпри-
ємств, їх довгостроковий ефективний розвиток 

можливий за рахунок диверсифікації діяль-
ності шляхом виділення за певними критері-
ями окремих бізнес процесів у спеціалізовані 
одиниці бізнесу. При чому, виділення у окрему 
одиницю бізнесу певних процесів повинно від-
буватися, враховуючи максимально результа-
тивну їх взаємодію. Для цього у статті запро-
поновано методичний підхід щодо визначення 
диверсифікаційної конвергентності результа-
тивності здійснення бізнес процесів машино-
будівних підприємств як базису формування їх 
бізнес одиниць, який, на відміну від існуючих, 
базується на оцінці і синхронізації інтеграційно-
адаптивних бізнес процесів через їх ресурсну 
взаємосприйнятливість, що дозволяє раціо-
налізувати структуру диверсифікованого під-
приємства оптимально-ефективними бізнес 
одиницями, необхідними для стратегічного 
розвитку підприємств в умовах неотехнологіч-
ного відтворення.

Подано результати практичного викорис-
тання пропонованого підходу щодо визначення 
диверсифікаційної конвергентності результа-
тивності здійснення бізнес процесів для низки 
машинобудівних підприємств.

Отримані результати дозволили визначити 
доцільність поділу машинобудівних підпри-
ємств на бізнес одиниці відповідно обраного 
критерію поділу «тип продукту» (за умови пере-
вищення показника диверсифікаційної конвер-
гентності значення 2). 

Отримане значення показує також раціо-
нальну кількість бізнес одиниць, функціону-
вання яких характеризується найвищим рівнем 
результативності реалізації їх інтеграційно-
адаптивних бізнес процесів. При поділі дивер-
сифікованого підприємства на бізнес одиниці 
згідно загальних критеріїв поділу їх кількість 
була б на 2-4 одиниці більше. При чому, більша 
кількість бізнес одиниць не характеризувала б 
їх вищу ефективність, а навпаки відбувалося б 
недоотримання прибутків чи перевитрати пев-
них видів ресурсів через низьку синхронізацію 
бізнес процесів в межах конкретних бізнес 
одиниць.

Отже, використання методичного підходу 
щодо визначення диверсифікаційної конвер-
гентності результативності здійснення бізнес 
процесів машинобудівних підприємств дозво-
ляє визначити раціональну кількість бізнес 
одиниць, яка забезпечує ефективне функці-
онування підприємства за рахунок результа-
тивності синхронізованого здійснення інтегра-
ційно-адаптивних бізнес процесів цих бізнес 
одиниць, а також сприяє ефективному налаго-
дженню взаємозв’язків із найпривабливішими 
для підприємства чи його бізнес одиниць парт-
нерами у певний момент часу.
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