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СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ – ОСНОВНА АДАПТИВНА 

СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА  

 

  Аналізуючи  розвиток туристичної сфери в умовах пандемії, 

здобуваємо новий досвід, визначаємо ризики та механізми ефективного 

функціонування галузі в умовах, які вимагають відповідальності, суворого 

дотримання норм та правил карантину, креативності у створенні 

туристичного продукту, забезпечення належного фінансування, створення та 

впровадження інноваційних проектів в  життя. Погоджуємося з думкою 

експертів, що  на сучасному етапі необхідна потужна трансформація галузі 

туризму, особливу увагу варто звернути на створення переваг для розвитку 

внутрішнього туризму.  

З поширенням коронавірусу туристична індустрія постала перед 

кризою, яка може виявитися найгіршою в історії. Туризм давав близько 

десятої частини у рості глобальної економіки. Останніми роками галузь 

називали навіть її глобальним драйвером. Адже вона розвивалася значно 

швидше, ніж світова економіка загалом.  

На 2020 рік прогнози були оптимістичними. За два місяці вони стали 

тотально негативними. Очікується, що попит на подорожі у 2020 році 

скоротиться на 5% у Північній Америці, на 10% у Європі та на 25% – у решті 

світу. За даними Світової ради з питань подорожей, туристична індустрія 



надає 300 мільйонів робочих місць. Там вважають, що через пандемію 

коронавірусу є ризик втратити до 50 млн робочих місць [1, с. 1]. 

         Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що економічний розвиток 

господарюючих суб’єктів можливий лише на основі пошуку шляхів 

пристосування та адаптації до зовнішнього середовища, яке якісно та швидко 

змінюється. Світовий досвід свідчить, що здатність генерувати і 

впроваджувати стратегічні зміни є найважливішим фактором ефективного 

функціонування та стабільного розвитку підприємств.  

 В умовах динамічного зовнішнього середовища для підтримки стійкої 

конкурентної переваги перед підприємствами постає необхідність стійкого 

розвитку, основою якого виступають стратегічні зміни.  Стратегічні зміни в 

залежності від часового критерію ефективності можуть спрямовуватись на 

підтримку адаптивного функціонування (короткостроковий аспект), 

безпосередньо розвиток (середньостроковий аспект) та своєчасну 

трансформацію підприємства або ефективний вихід з бізнесу 

(довгостроковий аспект) [2, с. 85 - 88]. 

          Планування інноваційної діяльності підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та туризму і прогнозування їх розвитку в межах 

загальної стратегії охоплює наступні етапи: аналіз вимог зовнішнього 

середовища і закономірностей внутрішнього середовища, визначення 

загальної стратегії функціонування підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу та туризму, визначення інноваційних можливостей, формування 

стратегічних інноваційних завдань, розробка концепції інноваційної 

стратегії, та бізнес-планів і програм інноваційної діяльності та  реалізація 

інноваційних проектів [3, с. 201-205].  

Розподіл стратегій адаптації на види відповідає, перш за все, виділеним 

класифікаційним ознакам адаптивності (пасивна/активна). Такі стратегії 

реалізуються за рахунок інновацій, стратегічних компетенцій та знань. 

Стратегії активного впливу на зовнішнє середовище (горизонтальна 

інтеграція, вертикальна інтеграція, концентрична та конгломератна 



диверсифікація) реалізуються через різноманітні форми об’єднань, 

приєднань та угод [4, с. 255-259].  

  Оскільки навіть найточніші та найбільш науково обґрунтовані методи 

програмування ризику не дають абсолютно  точного результату, в практиці 

реалізації інвестиційних проектів застосовують окремі методи мінімізації 

ризиків. Найбільш загальним методом мінімізації інвестиційного ризику є 

диверсифікація діяльності підприємства.  

Диверсифікація діяльності означає, що підприємство не 

концентрується лише на одному виді діяльності, а здійснює декілька з них, 

причому бажано у різних сферах, що не пов’язані між собою. У випадку 

отримання збитків по одному напрямку діяльності диверсифіковане 

підприємство може  „перекрити” його величину за рахунок прибутків від 

інших напрямків своєї діяльності, і таким чином в загальному підсумку 

отримати позитивний фінансовий результат [5, с.161-165]. 

          Диверсифікація дає змогу підприємствам „триматися на плаву” при 

складній економічній кон’юнктурі за рахунок випуску широкого 

асортименту продукції і послуг: збитки від нерентабельних виробів 

перекриваються прибутком від інших видів продукції. Вважається, що 

диверсифікація забезпечує: ресурсні конкурентні переваги, технологічні 

конкурентні переваги, інноваційні конкурентні переваги, партнерські 

конкурентні переваги.  Цей процес торкається насамперед переходу до 

нових технологій, ринків і галузей, до яких раніше підприємство не мало 

ніякого відношення; крім того, сама продукція (послуги) підприємства 

повинна бути також абсолютно новою, і завжди передбачаються нові 

фінансові інвестиції [6, с. 14-22].  

Розвиток принципово нових для підприємства у маркетинговому чи/та 

технологічному аспекті не пов’язаних (не споріднених) з основним 

виробництвом галузей або видів діяльності варто розглядати як 

конгломератну або нетрадиційну диверсифікацію. Маркетингова 

диверсифікація передбачає, насамперед, розширення постачальницьких і 



збутових можливостей підприємства. Освоєння ринків в інших географічних 

зонах лежить в основі ринкової диверсифікації.  

 Диверсифікація методів та каналів збуту пов’язана зі створенням 

власної торговельної мережі підприємства, розширення маркетингових 

важелів просування й вибором оптимальних каналів реалізації своєї 

продукції та послуг, організацією після продажного обслуговування, зокрема, 

доставкою продукції [7, с.121-125]. 

Отже, стратегія диверсифікації – основна адаптивна стратегія для 

підприємства, яку необхідно досліджувати і впроваджувати. Як свідчать 

наукові дослідження, диверсифікація забезпечує: ресурсні конкурентні 

переваги, технологічні конкурентні переваги, інноваційні конкурентні 

переваги, партнерські конкурентні переваги та інші, що дає змогу зменшити 

ризики під час кризових ситуацій. 
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