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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність діяльності сервісних торговельно�по�

бутових підприємств значною мірою залежить від еко�
номічно обгрунтованої стратегії їх розвитку в постійно
змінному ринковому середовищі. Водночас менеджери
більшості цих підприємств здійснюють вибір власної
стратегії розвитку емпіричним шляхом, що знижує
ймовірність оптимального використання ключових
можливостей підприємства. З огляду на те, що успіш�
ність функціонування сервісних торговельно�побутових
підприємств на ринку визначається наявністю чіткої
стратегії їх діяльності, необхідним вбачається більш
глибоко розглянути методичні засади формування стра�
тегії, зокрема диверсифікацію як інноваційний метод
розвитку таких підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку сервісних торговельно�побуто�

вих підприємств присвячені праці В. Борисова, Б. Анд�
рушківа, П. Березівського, М. Ільчука, М. Корінько,
В. Мулярчук, Н. Стипаненко, Г. Черевка, А. Румянцев.
Незважаючи на широкий спектр досліджуваних про�
блем та не применшуючи вагомості і значущості внеску
учених, сьогодні у у зв'язку з швидким розвитком рин�
кових відносин є необхідність подальшого поглиблено�
го і всестороннього вивчення проблем розвитку сервіс�
них торговельно�побутових підприємств та вироблен�
ня напрямів формування стратегії їх розвитку у мінли�
вому ринковому середовищі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз науково�практичних

засад формування стратегії розвитку сервісних торго�
вельно�побутових підприємств.
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У статті проаналізовано науково�практичні засади формування стратегії розвитку сервісних торго�

вельно�побутових підприємств. Обгрунтовано диверсифікацію як напрям стратегії діяльності цих

підприємств в умовах формування ринкових відносин в Україні.

The paper explores the scientific and practical principles of the development strategy formation of service

trade and domestic enterprises. Diversification as the direction strategy for these enterprises is proved in the

context of market relations.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Торгово�побутовий сервіс розглядається як су�

купність видів діяльності, що обслуговують потреби гро�
мадян та доведення до кінцевого споживача товарів,
робіт та послуг з побутового обслуговування. У свою
чергу стратегія — це напрям та обсяг діяльності підпри�
ємства на довгостроковий період, що дозволяє досягти
переваги у мінливому ринковому середовищі за раху�
нок поєднання ресурсів та компетенцій з метою задо�
волення потреб зацікавлених сторін [4]. Особливістю
стратегічних рішень є те, що вони є досить складними
за своєю сутністю, приймаються в ситуації невизначе�
ності, оскільки розраховані на довгострокову перспек�
тиву, зумовлюють вибір інструментів імплементації,
вимагають інтегрованого комплексного підходу щодо
аналізу ситуації як всередині підприємства, так і вплив
зовнішнього середовища.

Процес розробки та обгрунтування стратегічної
орієнтації включає три основні елементи: визначення ни�
нішньої позиції підприємства в контексті його страте�
гічних перспектив функціонування, напрями його роз�
витку, а також обгрунтування комплексу заходів з реа�
лізації стратегії. Сама стратегія розвитку підприємства
визначає цілі та мотиви щодо його подальшого функці�
онування на ринку. З огляду на стратегічні можливості
ідентифікуються стратегічні варіанти розвитку підпри�
ємства, розглядаються варіанти корпоративної стратегії,
бізнес�стратегії, а також стратегічні напрями розвит�
ку. Обрана стратегія потребує адекватного інструмен�
тарію управління змінами зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства, створення умов для її реалі�
зації, розробки оптимальної організаційної структури.
Зазначені складові процесу визначення стратегічної
орієнтації підприємства не перебувають у ієрархічній
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залежності одна відносно одної,
здійснюють взаємовплив та взаємодо�
повнення, становлячи цілісну систему.

Для того, щоб обгрунтовано визна�
чити перспективи функціонування та
розвитку сервісного торговельно�по�
бутового підприємства, необхідно ком�
плексно оцінити його стратегічну пози�
цію, тобто, насамперед, виявити вплив
на діяльність підприємства чинників
зовнішнього середовища, одні з яких
породжують потенційні можливості
його розвитку, а інші — призводять до
появи ринкових ризиків. Проблема по�
лягає в тому, що сукупність цих чин�
ників може виявитися настільки вели�
кою і неоднорідною, що проаналізува�
ти вплив кожного з них дуже складно,
тому вважаємо за доцільне визначити
пріоритетні, найбільш вагомі чинники
та їх вплив на діяльність сервісних тор�
говельно�побутових підприємств.

Найбільш загальні умови функціо�
нування суб'єктів ринку визначаються
макросередовищем: впливом загальних
тенденцій в політичному, економічно�
му, соціальному, технологічному, еко�
логічному та правовому середовищах.
Ці чинники містять головні важелі змін й визначають
сценарій розвитку підприємства. Рівень зовнішнього се�
редовища підприємства формують конкуренти та рин�
ки. З метою ідентифікації прямих та опосередкованих
конкурентів доцільно застосовувати концепцію конку�
рентних груп, що передбачає визначення основи бороть�
би за кращі умови доступу до ринків послуг та ресурсів
підприємств�конкурентів між собою. Крім того, потре�
би та очікування цільових споживачів зумовлюють ши�
рокий діапазон різноманітних вимог до якості ринко�
вої пропозиції [6].

Стратегічна позиція передбачає визначення можли�
востей підприємства, що зумовлюються наявними ре�
сурсами, які розглядаються в контексті впливу сильних
та слабких його сторін. Наявні переваги підприємства
за умови їх унікальності становлять ключові компе�
тенції, що можуть стати основою успішного його стра�
тегічного розвитку. Ідентифікація стратегічної ніші
підприємства на ринку за умов мінливості конкурент�
ного середовища вбачається дієвим інструментом фор�
мування стратегії, яка здійснюється на основі оцінки
потреб споживачів — значущих для споживачів харак�
теристик товарної пропозиції (послуг). Визначення та�
ких характеристик зумовлює обгрунтування ключових
факторів успіху підприємств — учасників певного рин�
ку, що, в свою чергу, передбачає усвідомлення ключо�
вих компетенцій підприємства на певному ринку. Отже,
стратегічні можливості сервісного торговельно�побуто�
вого підприємства системи споживчої кооперації харак�
теризуються як комерційно перспективні за умови їх
цінності для споживачів та унікальності, стійкості і ди�
намічності.

Водночас стратегічні можливості завжди передба�
чають багатоваріантність реалізації, тому стратегічні ва�
ріанти розвитку підприємства на ринку реалізуються у
стратегії корпоративного рівня, бізнес�стратегії або
конкурентній стратегії, а також формуванні товарного
портфеля підприємства. Імплементація розробленої
стратегії потребує застосування комплексу ресурсно�
го забезпечення, а також маркетингового й управлінсь�
кого інструментарію. При цьому для забезпечення стра�
тегічного успіху необхідною умовою є двосторонній
зв'язок між бізнес�стратегією та стратегією стосовно
окремих ресурсів (персонал, інформація, фінанси тощо).

Для диверсифікації як стратегічної орієнтації сер�
вісних торговельно�побутових підприємств, що виконує

функції розподілу ресурсів, адаптації їх до зовнішньо�
го середовища, координації та регулювання їх внутрі�
шнього середовища, притаманні всі елементи процесу
розробки й реалізації стратегії. З огляду на це та на ос�
нові загальної структури зазначеного процесу пропо�
нуємо специфічний механізм формування та імплемен�
тації диверсифікації діяльності сервісних торговельно�
побутових підприємств (рис. 1) [2].

Системоутворювальною складовою механізму ди�
версифікації діяльності торговельно�побутових підпри�
ємств представляються мотиви та відповідно цілі освоє�
ння ними нових напрямів діяльності. Мотивація дивер�
сифікації діяльності різних груп сервісних торговель�
но�побутових підприємств залежить, насамперед, від їх
економічного стану. Так, якщо підприємство перебуває
у критичному стані або на початковому етапі розвитку і
відповідно орієнтовано на забезпечення стабілізації, то
за таких умов диверсифікація передбачає згортання
нерентабельних видів діяльності одночасно із пошуком
більш прийнятних і перспективних напрямів розвитку
та перенесення ключових ресурсів до нових сфер діяль�
ності.

Якщо економічний стан сервісного торговельно�по�
бутового підприємства є стабільним та має потенціал до
зростання, то диверсифікація повинна забезпечити його
стійкість та надання значних конкурентних переваг. Ди�
версифікація як стратегія розширення та урізноманіт�
нення напрямів діяльності сервісних торговельно�побу�
тових підприємств сприяє досягненню широкого спек�
тра цілей їх функціонування у найближчій та більш
віддаленій перспективі, які можуть бути досягнуті за
рахунок застосування певних її видів (табл. 1).

Проведене нами соціологічне дослідження в Тер�
нопільській області показало, що найбільш актуальною
мотивацією сервісних торговельно�побутових підпри�
ємств щодо розширення власної діяльності є прагнення
забезпечити ринкову стійкість — 31,1 % респондентів,
мінімізувати витрати — 28,2 %, скористатися привабли�
вою кон'юнктурою ринку — 24,3 %, й найменше респон�
дентів — 16,4 % вважають, що можливості для зростан�
ня на традиційних для сервісних торговельно�побуто�
вих підприємств ринках вичерпано. Отже, диверсифі�
каційна стратегія здатна забезпечити як мінімальний
економічно обгрунтований рівень розвитку підприєм�
ства, необхідний для його функціонуванняі на ринку, так
і ринкову стійкість. При цьому об'єктом розширення й
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Рис. 1. Механізм диверсифікації діяльності сервісних підприємств
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урізноманітнення діяльності сервісного торговельно�
побутового підприємства можуть бути види діяльності,
послуги, капітал, трудові ресурси, географічне розмі�
щення тощо.

Прийняття рішення про розширення діяльності сер�
вісного торговельно�побутового підприємства (об'єкт
розширення, вид диверсифікації, інструментарій реалі�
зації стратегії) базується на результатах оцінки ринку
та наявних ресурсів. Зіставлення ресурсів підприємства
з ринковими можливостями зумовлюють багатоварі�
антність його розвитку і є оптимальним сценарієм фун�
кціонування. Ключові компетенції як фактор успішності
розвитку підприємства визначають конкретний напрям
розширення (альтернативні види діяльності), а також зу�
мовлюють ідентифікацію ризиків та зисків у разі його
виходу до певних сфер діяльності [1].

Ключові компетенції сервісного торговельно�побу�
тового підприємства як головні фактори успіху, зумов�
люють орієнтацію підприємства на ті напрями діяльності
та цільові ринки, для яких ті чи інші ресурси або його
види діяльності були б актуальними. Серед альтернатив�
них варіантів обирається найкращий на основі оцінки
можливих вигід та ризиків освоєння підприємством но�
вих напрямів діяльності. При цьому принципово важ�
ливим вбачається оцінка вигід та ризиків з точки зору
їх співвіднесення, оскільки певні напрями діяльності
можуть бути більш ризиковими і водночас можуть при�
нести більший прибуток і, навпаки, менш ризикові види
діяльності приноситимуть менший прибуток. Вигоди від
розширення та урізноманітнення видів діяльності серв�
існого торговельно�побутового підприємства зумовлю�
ються перевагами диверсифікації як стратегічної оріє�
нтації, що відображаються у мотивації розширення.

Прийняття рішення про освоєння певних видів
діяльності сервісним торговельно�побутовим підприє�
мством вимагає аналізу й узагальнення комплексу
різноманітної інформації про зовнішнє та внутрішнє се�
редовище, яка, як і будь�який ресурс, є обмеженою,
тому зазвичай існує ризик як загроза втрати частини ре�

сурсів, недоотримання доходів або
появи додаткових витрат унаслідок
здійснення тих чи інших видів діяль�
ності. Для торговельно�побутового
сервісу як комерційної діяльності при�
таманні всі види підприємницьких ри�
зиків: виробничий (небезпека неякіс�
ного надання послуг споживачам),
управлінський (недостатня кваліфіка�
ція менеджерів щодо управління
різними бізнес�одиницями підприєм�
ства), фінансовий (обмежені можли�
вості щодо забезпечення диверсифі�
кації фінансовими ресурсами), інфля�
ційний (зниження вартості активів
внаслідок інфляції). Специфічними
ризиками диверсифікації діяльності
сервісних торгівельно�побутових
підприємств вбачаються, насамперед,
небезпека обрання неперспективного
напряму діяльності, здійснення непра�
вельних заходів з реалізації стратегії
диверсифікації, а також неправильне
визначення граничної межі розширен�
ня діяльності особливо у сільській
місцевості, що вимагає визначення ме�
тодичних засад обгрунтування рішен�
ня про диверсифікацію та інструмен�
тарію реалізації стратегії [3].

Результати аналізу ключових
компетенцій торговельно�побутово�
го підприємства, оцінки потенційних
вигід та ризиків від можливого вихо�
ду до нових сфер діяльності синте�
зуються у визначенні конкретного

напряму диверсифікації діяльності, який або може
бути пов'язаний із наявними у підприємства видами
діяльності за рахунок використання спільних ре�
сурсів, маркетингових каналів, методів управління,
або може передбачати освоєння принципово нових
для підприємства сфер діяльності. За нашими дослід�
женнями переважна більшість сервісних торговельно�
побутових підприємств у Тернопільській області
(86,7% респондентів) тяжіє до диверсифікації, що,
головним чином, пояснюється маркетинговими та
організаційними ключовими компетенціями під�
приємств, а також їх прагненням забезпечити синер�
гію декількох стратегічних бізнес�одиниць, що коре�
лює із їх мотивацією щодо розширення. Непов'язана
диверсифікація потенційно більш ризикова й водно�
час більш прибуткова стратегія порівняно із пов'яза�
ною і є прийнятною для агросервісних підприємств,
що потребують насамперед забезпечення ринкової
стійкості, мінімізації залежності від однієї групи по�
слуг, що характеризується сезонністю реалізації по�
слуг, а також ефективного використання тимчасово
вільних фінансових ресурсів. Проте який би тип ди�
версифікації не використовувався підприємством,
визначення конкретного напряму та сфери необхід�
но здійснювати за наступними критеріями.

1. Комплекс напрямів діяльності сервісного торго�
вельно�побутового підприємства (наявні та можливі
напрями розширення діяльності) розглядаються як ди�
версифікаційний портфель підприємства. В цьому кон�
тексті доцільним вбачається встановлювати не стільки
перспективність для підприємства кожного напряму
(виду) діяльності окремо, скільки визначати їх співвідно�
шення один відносно одного, ідентифікуючи баланс
відносних ризиків та вигід різних стратегічних бізнес�
одиниць. Формування оптимального портфеля дивер�
сифікації підприємства полягає у тому, щоб при заданій
дохідності ризик був мінімальним, а при заданому рівні
ризику дохід — максимальним.

2. Для оцінки та мінімізації ризиків інвестиційного
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Таблиця 1. Мотиваційна складова механізму диверсифікації сервісних
підприємств
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портфеля важливою є умова відсут�
ності кореляції між ризиками. При
формуванні портфеля напрямів ди�
версифікації їх необхідно розгляда�
ти у взаємозалежності та враховува�
ти вплив кожного з них на комерцій�
ну успішність підприємства в цілому.
Для зниження ризиків портфеля до
нього необхідно включати активи з
нульовою або від'ємною взаємною
кореляцією.

3. Однією із ключових позицій
при формуванні портфеля напрямів
диверсифікації є врахування циклі�
чності їх функціонування. Неспівпа�
дання в часі прибутків і збитків, які
отримує підприємство від різних
бізнес�одиниць, дає можливість для маневрування, оп�
тимізації витрат на постачання, оптимізації маси та
норми прибутку. В цьому контексті сервісні торговель�
но�побутові підприємства, що застосовують непов'я�
зану диверсифікацію, представляються більш адапто�
ваними до мінливої кон'юнктури ринку внаслідок не�
співпадання періодів зростання та спаду.

4. Фактор часу при виборі напрямів диверсифікації
діяльності сервісного торговельно�обслуговуючого
підприємства розглядається як критерій успішності роз�
ширення діяльності також з точки зору оцінки приваб�
ливості сфер й галузей, до яких підприємство планує
виходити як в коротко�, так і в довгостроковій перспек�
тиві.

5. Істотним ризиком диверсифікації може стати
розпорошення ресурсів між багатьма напрямами діяль�
ності, тому необхідним є досягнення в межах кожної
стратегічної бізнес�одиниці концентрації ресурсів, до�
статньої для досягнення запланованих цілей.

6. Принципово важливою умовою успішності здійс�
нення диверсифікації діяльності підприємства є стій�
кість стратегічних можливостей та ключових компе�
тенцій підприємства на потенційному ринку в довгост�
роковій перспективі, тобто конкурентні переваги
підприємства на новому для нього ринку забезпечують
актуальність на визначений період часу.

Обгрунтування конкретного напряму диверсифі�
кації діяльності передбачає застосування адекватного
інструментарію реалізації стратегічної альтернативи:
способу здійснення розширення діяльності, формуван�
ня ресурсного забезпечення процесу диверсифікації,
добору оптимальної організаційної структури багатоп�
рофільного підприємства. Диверсифікацію діяльності
сервісних торговельно�побутових підприємств може
бути здійснена декількома способами, кожен з яких має
як переваги, так і недоліки, при цьому специфічним спо�
собом диверсифікації для цієї групи підприємств вба�
чається формування кластера з огляду на потенційні
можливості розширення діяльності вздовж кластерних
ліній (табл. 2).

Безпосередній вибір способу здійснення розширен�
ня діяльності підприємства залежить від ряду чинників,
з�поміж яких найбільш суттєвими є наявність фінансо�
вих ресурсів, позитивного іміджу підприємства серед
суб'єктів ринку, а також стратегічні горизонти дивер�
сифікації (отримання результатів розширення у най�
ближчій чи віддаленій перспективі). Якщо підприємство
передбачає реалізацію диверсифікації в короткі термі�
ни, то за наявності достатніх фінансових ресурсів до�
цільним вбачається придбання діючого підприємства.
Якщо підприємства, що діють у суміжних сферах, орі�
єнтовані на спільних споживачів та залучені до спільно�
го виробничого ланцюга, тоді перспективним може бути
об'єднання таких підприємств до відповідного класте�
ра. Найбільш ризиковим способом видається створен�
ня нового виробництва або нової стратегічної бізнес�
одиниці з огляду на необхідність залучення значних ма�

теріальних, фінансових, трудових та інформаційних ре�
сурсів, доступ до яких створює додаткові бар'єри. Та�
кий спосіб потребує значного часу та результати є важ�
ко прогнозованими. Проте такий спосіб часто буває єди�
ним можливим у контексті забезпечення підприємству
конкурентних переваг [1].

Імплементація стратегії диверсифікації безпосе�
редньо реалізується за допомогою ресурсного забез�
печення, що передбачає формування комплексу ма�
теріальних, фінансових, трудових, інформаційних ре�
сурсів, основним елементом якого вбачаються фінан�
сові ресурси, оскільки наявність всіх груп ресурсів за�
лежить насамперед від визначення оптимальних дже�
рел фінансування. Взаємозв'язок фінансових ресурсів
підприємства та інших складових механізму диверси�
фікації є двостороннім з огляду на те, що наявність
та використання фінансових ресурсів сервісного тор�
говельно�побутового підприємства впливає на моти�
вацію виходу до нових сфер діяльності (від ефектив�
ного використання тимчасово вільних коштів до пе�
ренесення наявних фінансових ресурсів у більш прий�
нятні галузі), може розглядатися як ключова компе�
тенція, а також визначити напрям та спосіб здійснен�
ня диверсифікації.

У практиці диверсифікації діяльності сервісних тор�
говельно�побутових підприємств можуть використову�
ватися як внутрішні, так і зовнішні джерела фінансуван�
ня. Оптимальним варіантом фінансування стратегії ді�
яльності підприємств є комбінування джерел, оскільки
використання винятково внутрішніх джерел у більшості
випадків не забезпечується фінансовими ресурсами у
повному обсязі, крім того, за таких умов підприємство
одноосібно приймає всі фінансові ризики. Використан�
ня лише зовнішніх джерел фінансування диверсифікації
є достатньо проблемними з огляду на високу вартість
запозичених фінансових ресурсів та значні проблеми у
їх залученні. Комбіновані джерела фінансування, на наш
погляд, здатні забезпечити економічно обгрунтований
обсяг необхідних ресурсів за мінімального ризику (рис.
2 ).

Специфічним зовнішнім джерелом фінансування
диверсифікації діяльності сервісних торговельно�побу�
тових підприємств є залучення венчурного капіталу, що
характерне для новостворених підприємств й передба�
чає високі підприємницькі ризики, які виправдовують�
ся тим, що реалізація науково�технічного проекту в про�
цесі диверсифікації як об'єкта венчурних інвестицій
оцінюється як високоприбуткова. При виборі оптималь�
ної організаційної структури, що забезпечила б успіх
диверсифікації, зазвичай перед підприємством постають
дилеми щодо ступеня централізації управління, напря�
му ієрархії та співпраці різних структурних підрозділів,
універсальності управлінських рішень щодо стратегіч�
них бізнес�одиниць. Так, організаційна структура, по�
будована за принципом ієрархічного підпорядкування
структурних підрозділів, дає змогу чітко контролюва�
ти виконання управлінських рішень, водночас обмежить
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Таблиця 2. Характеристика способів диверсифікації діяльності сервісних
підприємств

Джерело: власні дослідження.
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можливості для обміну знаннями й досвідом, що важ�
ливо для інноваційно орієнтованих напрямів діяльності
сервісного торгово�побутового підприємства. Для стан�
дартизації послуг необхідною є централізація органі�
заційної структури, проте умовою ініціативності, гнуч�
кості та креативності персоналу сервісних торговель�
но�побутових підприємств є делегування певних повно�
важень на нижчі щаблі організаційної структури. Вирі�
шуючи ці суперечності, підприємство має обрати опти�
мальний тип організаційної структури з огляду на вид
диверсифікації, її об'єкт, напрям та спосіб здійснення
[4].

Організаційна структура сервісних торговельно�
побутових підприємств визначається, насамперед, в
контексті виду диверсифікації, оскільки переваги й не�
доліки оргструктури певного типу зумовлюють її мож�
ливості щодо реалізації стратегічних цілей розширен�
ня діяльності підприємств. Так, функціональна орг�
структура є прийнятною для сервісних торговельно�
побутових підприємств, що застосовують розширен�
ня концентричного типу, яке передбачає поповнення
асортименту послуг, що технологічно, маркетингово,
фінансово пов'язані з існуючими; багатофіліальна —
для горизонтально та географічно диверсифікованих
підприємств, в яких специфіка різних продуктових
ліній та ринків вимагає окремих стратегічних рішень;
матрична — для вертикально диверсифікованих, оск�
ільки приєднання попередніх чи наступних стадій ви�
робництва товарів (послуг) передбачає координацію
взаємопов'язаних завдань фахівців багатьох різних
підрозділів; конгломератна — для управління непов'�
язаними стратегічними бізнес�одиницями (конгломе�
ратна диверсифікація); проектна — з огляду на її уні�
версальність може бути використана для всіх типів ба�
гатопрофільних сервісних торгово�обслуговуючих
підприємств.

Загалом для диверсифікованих сервісних торговель�
но�побутових підприємств не характерне використан�
ня жодної з наведених організаційних структур у чис�
тому вигляді, дієвою організаційною структурою, що
здатна забезпечити ефективне функціонування багато�
профільних підприємств того чи іншого виду, вбачаєть�
ся комбінована структура, елементами якої можуть
бути функціональна, багатофіліальна, матрична, конг�
ломератна або проектна в залежності від ключових цілей
та можливостей підприємства.

Важливою функцією організаційної структури будь�
якого типу сервісного торговельно�побутового підпри�
ємства, що приймає рішення про вихід до нових сфер
діяльності, є відстеження та контроль результативності
імплементації стратегії диверсифікації та адекватності
застосованих маркетингових інструментів. Завершаль�
ним елементом диверсифікації є контролінг — система
управління процесом досягнення кінцевих цілей і ре�

зультатів діяльності підприємства, управлін�
ня прибутком, засіб, інструмент економічно�
го управління результатами діяльності
підприємства, сукупність функцій інформац�
ійного обслуговування, що включає систему
планування, нормування, обліку й контролю
кінцевого результату діяльності підприємства
й функції управління — аналіз даних контро�
лю й прийняття рішень на всіх рівнях управл�
іння підприємством, внутрішнього контролю
(економічності роботи підприємства та його
підрозділів) й ревізії, аудиту як засобу стра�
тегічного контролю, кількісна і якісна підго�
товка й оцінка оперативних і стратегічних
рішень керівництва, аналіз господарської
діяльності підприємства [5]. На основі резуль�
татів контролінгу за потреби приймається
рішення про корегування елементів механіз�
му диверсифікації з метою приведення їх у
відповідність визначеним цілям розширення

діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На підставі проведеного дослідження можемо від�
мітити, що диверсифікація є дієвою стратегічною оріє�
нтацією сервісних торговельно�побутових підприємств
споживчої кооперації на різних стадіях їх життєвого
циклу, яка орієнтована, насамперед, на забезпечення
ринкової стійкості підприємств, реалізується на основі
організаційно�економічного механізму, передбачає
ідентифікацію стратегічної позиції підприємства, стра�
тегічних альтернатив його диверсифікації, а також об�
грунтування комплексу ефективних засобів імплемен�
тації стратегії розширення. Ці складові механізму ди�
версифікації діяльності сервісних торговельно�побуто�
вих підприємств становлять цілісну систему на засадах
взаємозалежності та компліментарності. Складність та
багатоваріантність реалізації механізму диверсифікації
сервісних торговельно�побутових підприємств спожив�
чої кооперації зумовлює необхідність розробки мето�
дичних засад обгрунтування вибору оптимального ва�
ріанта кожної складової механізму, зокрема стратегіч�
ної позиції, стратегічної альтернативи та реалізації
стратегії.

Перспективними напрямами подальших наукових
досліджень можуть бути питання формування іннова�
ційної стратегії діяльності сервісних торговельно�побу�
тових підприємств, вивчення зарубіжного досвіду фун�
кціонування таких підприємств та можливості його ви�
користання в Україні.
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Рис. 2. Джерела фінансування диверсифікації діяльності
сервісних підприємств у сільській місцевості


