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Одним з основних трендів сучасного стратегічного менеджменту є 
активне використання диверсифікації господарської діяльності. У широкому 
розумінні під диверсифікацією слід розуміти розширення напрямів діяльності 
підприємства; виробництво продукції/надання послуг у різних сегментах ринку 
[1]. Даний тип зростання за звичай використовується у ситуації, коли усі 
можливості збільшення обсягів збуту на поточному ринку компанії вже 
вичерпано, тому менеджмент намагається залучити принципово нових клієнтів. 
На відміну від компанії з однією стратегічною зоною господарювання 
диверсифікована компанія у додаток до набору бізнес-стратегій повинна мати 
корпоративну стратегію, яка буде об’єднувати усі сфери діяльності 
підприємства у єдине ціле [2].  

Вдало реалізована стратегія диверсифікації матиме велику кількість 
переваг, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства у 
цілому [3]. До основних переваг слід віднести: (1) зменшення витрат за рахунок 
ефекту синергії, (2) зменшення ризику господарської діяльності у цілому, (3) 
збільшення потенційних клієнтів організації. У той же час у ризик реалізації 
стратегії диверсифікації є також достатньо великим. Підприємство може 
зіштовхнутися з новими для нього проблемами, які пов’язані з відсутністю 
досвіду у певних сферах бізнесу, а у випадку диверсифікації шляхом 
вертикальної інтеграції до цього буде ще додаватися ризик збільшення бар’єрів 
виходу з певної галузі [4]. То ж зауважимо, що впровадження стратегії 
диверсифікації потребує ґрунтовного аналізу внутрішніх змінних компанії та її 
зовнішнього оточення. 
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