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Алексєєнко І. І., Лелюк С. В., Полтініна О. П. Порівняльна характеристика ризик-орієнтованих фінансових стратегій 

компаній на міжнародному ринку в умовах війни
Метою статті є проведення порівняння існуючих ризик-орієнтованих фінансових стратегій і розробка рекомендацій щодо їх імплементації в 
діяльність українських компаній, що орієнтовані на міжнародні ринки, особливо в умовах воєнного стану. Стаття присвячена аналізу сучасних 
підходів до визначення ризиків та їх імплементації у фінансову стратегію. Доведено, що сучасні підприємства, особливо ті, що функціонують 
на міжнародному ринку, орієнтовані на постійне оновлення фінансової стратегії відповідно до вимог зовнішнього середовища. Встановлено, що 
на сьогоднішньому етапі розвитку економіки компанії, зокрема міжнародні, функціонують в умовах шостого технологічного укладу економіки. 
Процеси розвитку економіки на цьому етапі пов’язані з упровадженням технологічних, організаційних та інституційних інновацій, приділенням 
особливої уваги з боку науки та практики менеджменту до реалізації ризик-орієнтованого підходу навіть для підприємств, які здійснюють ви-
робництво споживчих товарів. Сьогодні впровадження передових практик управління ризиками спрямоване на підвищення здатності менедж-
менту прогнозувати зміни та забезпечувати реагування на них, щоб компанія не просто виживала в умовах невизначеності, а розвивалася та 
показувала більш високі результати. Конкретизовано основні ризики розвитку сучасних компаній, серед яких виокремлено: ризик перерв у вироб-
ництві; ризик кібер-інцидентів; ризик стихійних лих; ризик внесення змін до законодавства та державної політики; ризик зміни ринкової ситуації; 
ризик виходу на ринок нових конкурентів; ризик нових технологій; ризик зміни клімату; ризик репутаційної шкоди або зниження цінності бренду; 
ризик нестачі кваліфікованої робочої сили. Доведено, що врахування цих ризиків при розробці фінансової стратегії є необхідною умовою стабіль-
ного розвитку компанії. Систематизовано переваги та недоліки кожної з пропонованих у статті ризик-орієнтованих фінансових стратегій 
міжнародних компаній, а саме: концентрованого зростання; інтегрованого зростання; диверсифікованого зростання; диференціювання; міні-
мальних витрат; розвитку. Встановлено, що для сучасних підприємств, що функціонують у турбулентному зовнішньому середовищі, але при 
цьому просувають свою продукцію на світові ринки та мають сподівання більш активно освоювати нові ринки, надзвичайно важливим є вибір 
оптимальної фінансової стратегії, яка б ураховувала ризики. Саме для цього в роботі систематизовано існуючі фінансові стратегії та доведено, 
що застосування цих стратегій у контексті орієнтації на ризик може підвищити ефективність розвитку підприємств на міжнародному ринку.
Ключові слова: фінансова стратегія, ризик, ризик-менеджмент, зростання, просування на ринок, міжнародний ринок, концентрація, диверсифі-
кація.
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Aleksieienko I. I., Leliuk S. V., Poltinina O. P. A Comparative Сharacterization of the Risk-Oriented Financial Strategies of Companies  
in the International Market During the Wartime

The article is aimed at comparing existing risk-oriented financial strategies and developing recommendations for their implementation in the activities of Ukrai-
nian companies focused on international markets, especially under conditions of martial law. The article is devoted to the analysis of modern approaches to 
determining risks and their implementation in the financial strategy. It is proved that modern enterprises, especially those operating in the international market, 
are focused on the constant updating of the financial strategy in accordance with the requirements of the external environment. It is found that at the present 
stage of economic development, companies, in particular international ones, operate in the conditions of the sixth technological structure of the economy. The 
processes of economic development at this stage are associated with the introduction of technological, organizational and institutional innovations, paying 
special attention from science and management practice to the implementation of a risk-oriented approach, even for enterprises engaged in the production of 
consumer goods. Today, the implementation of risk management best practices is directed towards improving the management’s ability to predict and respond 
to changes so that the company not only survives in conditions of uncertainty, but develops and shows better results. The main risks of the development of 
modern companies are specified, among which are: the risk of interruptions in production; risk of cyber incidents; risk of natural disasters; risk of amendments 
to legislation and public policy; risk of changes in the market situation; risk of new competitors entering the market; risk of new technologies; risk of climate 

http://www.business-inform.net


230

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2022
www.business-inform.net

change; risk of reputational damage or a decrease in brand value; risk of a shortage of skilled labor force. It is proved that taking into account these risks in 
the development of a financial strategy is a necessary condition for the stable development of the company. The advantages and disadvantages of each of the 
risk-oriented financial strategies of international companies proposed in the article are systematized as follows: concentrated growth; integrated growth; di-
versified growth; differentiation; minimum costs; development. It is determined that for modern enterprises operating in a turbulent external environment, but 
at the same time promoting their products to world markets and hoping to more actively explore new markets, it is extremely important to choose the optimal 
financial strategy that would take into account the risks. Precisely for this purpose, the existing financial strategies are systematized in the publication and it is 
proved that the application of these strategies in the context of risk orientation can increase the efficiency of enterprise development in the international market.
Keywords: financial strategy, risk, risk management, growth, market promotion, international market, concentration, diversification.
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Для міжнародних компаній, які функціонують в 
умовах жорсткої конкуренції, дедалі актуаль-
нішим стає питання розробки та імплемен-

тації фінансових стратегій, оскільки без виваженого 
та обґрунтованого плану розвитку діяльності жодне 
підприємство не здатне розвиватися та стабільно 
втримувати ринкові позиції. Крім того, для світової 
економіки сьогодення надзвичайно актуальною стає 
проблема пошуку заходів мінімізації ризиків, що ви-
никають як у внутрішньому, так і в зовнішньому се-
редовищі, оскільки на діяльність компаній суттєво 
впливає нестабільність світової економіки. З огляду 
на це, і фінансові стратегії повинні враховувати ри-
зики діяльності та передбачати заходи, які дозволять 
адаптуватися до існуючих ризиків.

Для сучасної фінансової науки характерна до-
сить значна увага до проблематики формування та 
реалізації фінансових стратегій. Серед найбільш ак-
туальних і цікавих з наукової точки зору слід виді-
лити роботи таких науковців: Берест М. М, Бутирі- 
на В. М., Верещаєва Г. А., Гринюк Н. А., Докієнко Л. М., 
Долгова Л. І., Журавльова І. В., Іваненко В. В., Іванюк У.  В.,  
Капітанець Ю. О., Макаренко О. Я., Мартиненко В. П.,  
Мещерякова Т. К., Мірошник Р. О., Причепа І. В., 
Прокоп’єва У. О., Солодовнік О. О., Чуницька І. І., Шев  - 
ченко-Перепьолкіна Р. І. Проте, попри таку значну 
увагу дослідників до проблематики формування та 
реалізації фінансових стратегій, сьогодення формує 
нові виклики та нові наукові завдання, зокрема такі, 
що стосуються особливостей імплементації фінансо-
вих стратегій саме в умовах війни. 

Мета статті полягає у проведенні порівняльно-
го аналізу існуючих ризик-орієнтованих фінансових 
стратегій компаній для вибору оптимальної стратегії. 

Завдання статті полягають у такому: 
 визначити передумови виникнення ризиків, 

що вливають на формування фінансової стра-
тегії;

 систематизувати види ризиків, що супрово-
джують діяльність компанії, зокрема на зо-
внішньому ринку;

 конкретизувати види фінансових стратегій;
 систематизувати особливості впровадження 

саме ризик-орієнтованих фінансових страте-
гій компаній;

 визначити, які з фінансових стратегій дозво-
лять мінімізувати негативний вплив ризиків 
на результати діяльності компанії.

Методика дослідження полягає в застосуван-
ні: методів аналізу та синтезу – для визначення ба-
зових видів ризиків, що супроводжують діяльність 
підприємства; індукції та дедукції – для визначення 
оптимальної фінансової стратегії; систематизації та 
узагальнення – для визначення існуючих груп ризи-
ків діяльності підприємств у реаліях української та 
міжнародної економіки; графічного методу – для на-
очного представлення матеріалів дослідження.

Cучасному ринку притаманна наявність над-
звичайно високої конкуренції, яка загострю-
ється з плином часу через те, що пропозиція 

товарів та послуг стабільно зростає, тоді як попит 
повторює ці тенденції. За цих умов більшість ком-
паній йдуть шляхом нарощення конкурентних пере-
ваг задля збереження позиції на ринку та розвитку 
потенційних можливостей, однак спрямованість на 
розвиток конкурентних переваг пов’язана з ризика-
ми. Це обумовлюється тим, що в процесі боротьби за 
споживачів компанії потрапляють в ситуацію неви-
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значеності наслідків управлінських рішень, що ухва-
люються, у наслідку чого виникають ризики. Одним 
із головних завдань побудови та реалізації фінансової 
стратегії є ідентифікація ризиків з подальшою роз-
робкою заходів, спрямованих на мінімізацію нега-
тивного впливу цих ризиків на фінансові результати 
підприємства в процесі забезпечення власної конку-
рентоспроможності та просування на нові ринки. 

Міжнародні компанії функціонують на ринках 
з дуже високою конкуренцією та, як наслідок, стика-
ються зі значною кількістю ризиків. 

У табл. 1 наведено базові ризики, які супрово-
джують діяльність міжнародних компаній.

Враховуючи значну кількість і вагомість ризи-
ків, що супроводжують діяльність міжнародних ком-
паній з виробництва споживчих товарів, доцільно 
систематизувати та навести підходи до управління 
ризиками відповідно до підходу, який було розробле-
но компанією McKinsey&Company (рис. 1).

Система ризик-менеджменту повинна розро-
блятися на підприємстві узгоджено з фінан-
совою стратегією. Своєю чергою, фінансова 

стратегія має враховувати основні ризики компанії 
та передбачати реалізацію тактичних заходів, спря-
мованих на мінімізацію цих ризиків.

Таблиця 1

Основні ризики діяльності міжнародних компаній, що функціонують в нестабільному зовнішньому середовищі

Найменування ризику Характеристика ризику

1 2

Ризик скорочення попиту 
через зниження  
купівельної  
спроможності населення

Тенденції останніх років, ослаблення економіки в результаті пандемії COVID-19, збільшен-
ня вартості енергоносіїв у результаті війни між Росією та Україною, а також загальносві-
това тенденція до зростання цін на базові товари призводять до скорочення купівельної 
спроможності населення з низьким і середнім рівнем доходів, у результаті чого може 
скорочуватися попит на товари навіть повсякденного вжитку, оскільки споживачі почнуть 
економити на певних групах товарів

Ризик втручання  
в інформаційне  
середовище компанії

Інформаційні системи стають основою для забезпечення швидкого розвитку сучасного 
бізнесу, проте породжують також і значні ризики, оскільки відкривають доступ до бізнес-
систем для третіх осіб. При цьому, що більш успішною та великою є компанія, то більше не-
дружньої уваги вона може до себе привертати. Наприклад, хакерські атаки здатні завдати 
суттєвих збитків діяльності підприємства та негативно вплинути на репутацію [15]

Ризик стихійних лих

Ризик стихійних лих полягає не тільки у фізичній шкоді для бізнесу, під цей вплив потра-
пляє суспільство, екологія і промисловість як у безпосередньо постраждалих регіонах, так 
і поза ними. Потенціал майбутніх збитків, які бізнес може зазнати від ризику стихійних лих, 
посилюється додатковими чинниками, такими як швидка урбанізація та недостатні темпи 
розвитку відповідної інфраструктури, зростаюча взаємопов’язаність, що виливається у 
збільшення кількості умовних перерв у виробництві, та небезпеки, пов’язані з ланцюжка-
ми поставок

Ризик змін законодавчого 
поля

Будь-яка компанія функціонує в певному законодавчому полі, а міжнародні компанії підпо-
рядковуються нормам не лише внутрішнього законодавства певної країни, але й нормам 
міжнародного права. Як наслідок, зміни в законодавстві країн, де представлена компанія, 
чи зміна норм міжнародного права можуть суттєво вплинути на діяльність підприємства

Ризик зміни ринкової 
ситуації

Вплив ризику зміни ринкової ситуації загрожує потенційними втратами бізнесу внаслідок 
негативної динаміки ринкових факторів: скорочення вартості активів у результаті коли-
вань відсоткових ставок, курсів валют, цін акцій, товарних контрактів. Крім того, ринкова 
ситуація також впливає і на попит, що справляє вплив на фінансові результати компаній

Ризик виходу на ринок 
нових конкурентів

Сучасна економіка швидкоплинна, як результат – нові підприємства активно виходять  
на ринок та інколи досить швидко завойовують ринок, через що відбувається активне  
посилення конкуренції. Цей ризик є особливо актуальним для світових ринків споживчих 
товарів, оскільки там конкуренція вище через наявність учасників з різних країн [12]

Ризик виникнення нових 
технологій

Наразі виробничі процеси дуже технологічні, і виникнення нової технології виробництва, 
яка дозволить економити ресурси чи випускати продукцію з новими якісними характерис-
тиками, може значно вплинути на конкурентні позиції компанії, а на міжнародному ринку 
питання новітніх технологій загострюється, оскільки конкурують компанії з різним ступе-
нем технологічності 

Ризик репутаційної  
шкоди або зниження  
цінності бренду

Більшість покупок споживчих товарів відбуваються або через відданість споживача пев-
ному бренду, або під дією неусвідомленого бажання придбати той чи інший бренд, що є 
результатом якісної роботи маркетологів, які впродовж тривалого періоду формували 
репутацію компанії та її ім’я [9]. 
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Отже, конкурентні позиції компанії значною мірою залежать від її репутації та впізнавано-
сті бренду. Ризик втрати позитивної репутації чи зниження цінності бренду може виникати 
внаслідок недобросовісної конкуренції чи хибних управлінських рішень, проте наслідки 
його впливу можуть бути катастрофічними для компанії

Ризик нестачі кваліфіко-
ваної робочої сили

Інтелектуальний капітал в сучасному світі є одним із найбільш високовартісних та цінних 
ресурсів для компаній, проте відсутність кваліфікованих кадрів чи брак кваліфікації в уже 
набраного персоналу може створювати суттєві загрози розвитку підприємства [2]

Ризик використання  
несвоєчасної та недосто-
вірної інформації

Уже багато років інформація для бізнесу є найважливішим і найдорожчим ресурсом, тому 
для міжнародних компаній використання несвоєчасної та недостовірної інформації може 
стати причиною втрати конкурентних позицій і частки ринку [3]

Джерело: систематизовано авторами.

Закінчення табл. 1

 

Візуалізація ризику. Ризик компанії є більш керованим, якщо він представлений 
в інтерактивному та персоналізованому вигляді з використанням відповідних 
інформаційних панелей управління ризиками, платформ доповненої реальності 
та інших інтерфейсів

Аналіз даних як ключовий елемент ухвалення обґрунтованого рішення 
щодо заходів реагування на ризики

Автоматизація процесу управління ризиками, що дозволяє приймати 
управлінські рішення в режимі реального часу

Динамічна інфраструктура, спрямована на підтримку інших основних елементів
(керування даними, візуалізація, зовнішня екосистема)

 

Організаційна культура. Ризик можна виявити й усунути (або він може 
перебувати під контролем) у компанії, де персонал вільно володіє мовою бізнесу
та управління ризиками, працює в гнучкій культурі та цінує інновації
й експерименти

Зовнішня екосистема, яка являє собою сукупність факторів, умов, суб’єктів
господарювання, що впливають на характер ризикових подій

Розширена аналітика як інструмент для побудови складних моделей ризиків 
і шаблонів для створення більш точних прогнозів розвитку ризикових подій

Підходи до управління ризиками за McKinsey&Company 

Рис. 1. Підходи до управління ризиками за McKinsey&Company
Джерело: складено на основі [1; 5; 6; 11].

Для міжнародної компанії фінансова стратегія –  
не лише форма планування та реалізації планів із 
просування продукції, але й комплексний план міні-
мізації ризиків, що супроводжують різні види діяль-
ності компанії. 

Фінансові стратегії орієнтовані на задоволення 
двох базових потреб компанії:

1) забезпечення безперебійного фінансування 
потреб компанії;

2) формування чіткого плану розвитку компанії 
на перспективу.

Сучасна наука пропонує досить широкий перелік 
фінансових стратегій, які можуть бути адапто-
вані до умов зовнішнього середовища та врахо-

вувати ризики діяльності компанії. У табл. 2 наведено 
базові фінансові стратегії та деталізовано ризики, яких 
можна уникнути в разі імплементації кожної з них. 
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Таблиця 2

Порівняння фінансових стратегій, застосовуваних для міжнародних компаній, з акцентом на перспективи  
їх просування на нові ринки

Стратегія Характеристика Ризики, яких можна уникнути, реалі-
зуючи стратегію

1 2 3

Стратегія концентрованого 
зростання

Підходить для компаній, що вже мають 
сформовану репутацію, проте потребують 
поліпшення ринкової позиції чи виходу на 
новий ринок.  
У межах стратегії концентрованого зростан-
ня можуть бути застосовані такі підвиди:  
– посилення позиції на ринку;  
– розвитку ринку;  
– розвитку продукту.  
Незалежно від того, який підвид буде засто-
совано, стратегія спрямовується на розвиток 
чи зростання на певному ринку або його 
сегменті

Ризик скорочення попиту через знижен-
ня купівельної спроможності населення; 
ризик виходу на ринок нових конкурентів

Стратегія інтегрованого 
зростання

Орієнтована на розширення компанії через 
створення підпорядкованих підприємств, 
філій, формування дилерської мережі тощо. 
Отже, компанія, що розвивається за цією 
стратегією, не охоплює нові ринки, а зміцнює 
свою присутність на ринку за рахунок розви-
тку структури самої компанії

Ризик скорочення попиту через знижен-
ня купівельної спроможності населення; 
ризик втручання в інформаційне середо-
вище компанії; ризик зміни ринкової 
ситуації; ризик нестачі кваліфікованої 
робочої сили; ризик використання не-
своєчасної та недостовірної інформації

Стратегія  
диверсифікованого  
зростання

Оптимальна для впровадження в компані-
ях, які вже давно на ринку та мають досить 
сильну позицію, однак ліміти подальшого 
зростання вже вичерпані.  
Стратегія передбачає випуск нових видів 
продукції або вдосконалення вже існуючих, 
при цьому враховуються потреби та тенден-
ції перспективного розвитку ринку

Ризик скорочення попиту через знижен-
ня купівельної спроможності населення; 
ризик зміни ринкової ситуації; ризик ви-
ходу на ринок нових конкурентів; ризик 
виникнення нових технологій; ризик ре-
путаційної шкоди або зниження цінності 
бренду

Стратегія диференціювання 
товарного портфеля

Спрямована на адаптацію товарного асорти-
менту до потреб ринку, розширення вироб-
ництва з оновленням товарів для привертан-
ня уваги покупців

Ризик скорочення попиту через знижен-
ня купівельної спроможності населення; 
ризик зміни ринкової ситуації; ризик 
виникнення нових технологій; ризик ре-
путаційної шкоди або зниження цінності 
бренду

Стратегія лідерства

Передбачає ґрунтовний аналіз поточного 
стану компанії з виявленням сильних сторін 
та перспектив розвитку з подальшим підси-
ленням цих сильних сторін, формування ре-
путації лідера та максимального фінансового 
результату в короткостроковій перспективі, 
що дасть змогу сформувати достатній ре-
зервний капітал для протидії ризикам, яких 
не вдасться уникнути. Крім того, компанії, які 
слідують цій стратегії, мають можливість на-
ймати найбільш кваліфікований персонал

Ризик стихійних лих; ризик змін зако-
нодавчого поля; ризик зміни ринкової 
ситуації; ризик репутаційної шкоди або 
зниження цінності бренду; ризик нестачі 
кваліфікованої робочої сили

Стратегія мінімальних  
витрат

Може бути застосована в разі, якщо підпри-
ємство має проблеми у фінансовому стані, 
проте є резерви для скорочення витрат без 
критичної втрати якості готової продукції, 
що дозволить знизити ціну чи залишити її 
незмінною, коли конкуренти збільшують 
вартість продукції на ринку

Ризик скорочення попиту через знижен-
ня купівельної спроможності населення; 
ризик зміни ринкової ситуації
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Стратегія розвитку

Орієнтована на мінімізацію існуючих ризиків 
та формування передумов для розширення 
виробництва чи освоєння нових ринків, 
особливо може бути актуальною для підпри-
ємств, орієнтованих на міжнародні ринки

Ризик втручання в інформаційне середо-
вище компанії; ризик зміни ринкової 
ситуації; ризик виходу на ринок нових 
конкурентів; ризик виникнення нових 
технологій; ризик використання несвоє-
часної та недостовірної інформації

Джерело: складено на основі [4; 7; 8; 10; 13; 14].

Закінчення табл. 2

Як показує порівняння, що проведено в табл. 2, 
жодна зі стратегій не дає можливості впливати на всі 
ризики одночасно, однак мінімізувати певні з них все 
ж таки можна. Здебільшого, обираючи одну зі страте-
гій, компанія має можливість передусім мінімізувати 
ризики, що пов’язані зі зміною кон’юнктури ринку чи 
поведінки споживачів, тоді як ризиків стихійних лих, 
зміни законодавства чи хакерських атак уникнути 
важко, до них можна підготуватися через формуван-
ня резервного капіталу та наявності кадрових і фінан-
сових ресурсів для подолання наслідків їх впливу.

Як підсумок, на основі проведеної системати-
зації підходів до розуміння особливостей фі-
нансових стратегій стає можливим система-

тизувати та навести порівняльну характеристику ри-
зик-орієнтованих фінансових стратегій міжнародних 
компаній на ринку в умовах нестабільності (рис. 2). 
При цьому слід враховувати, що на міжнародних рин-
ках фінансова стратегія не є статичною, вона повинна 
бути динамічною та орієнтованою на умови ринку, 
що постійно змінюються.

Таким чином, стає можливим виділити базові 
сучасні тенденції розвитку ризик-орієнтованих фі-
нансових стратегій. 

Тенденція 1. Інтеграція бізнес-процесів з 
управління ризиками з фінансовими бізнес-процеса-
ми, що передбачає становлення ризик-менеджменту 
як невід’ємної частини розробки та реалізації фінан-
сової стратегії. 

Тенденція 2. Сучасні підходи ризик-менедж-
менту передусім орієнтовані на уникнення ризику, 
отже, фінансові стратегії вже на етапі розробки вра-
ховують можливі ризики та передбачають заходи 
з уникнення ризиків чи мінімізації їх негативного 
впливу в тактичних заходах реалізації стратегії. 

Тенденція 3. Пошук оптимальних інструментів 
просування вітчизняних компаній на міжнародний 
ринок з мінімальними витратами, оскільки більшість 
компаній сьогодні мають дефіцит фінансових ресур-
сів через здорожчання капіталу на світовому ринку та 
необхідність адаптуватися до умов воєнного стану.

ВИСНОВКИ
Для сучасних компаній, що функціонують у 

турбулентному зовнішньому середовищі, а особливо 

в умовах воєнного стану, але при цьому просувають 
свою продукцію на світові ринки та мають сподіван-
ня більш активно освоювати нові ринки, надзвичайно 
важливим є вибір оптимальної фінансової стратегії, 
яка б враховувала ризики, що супроводжують їх ді-
яльність. У роботі систематизовано існуючі стратегії 
та доведено, що застосування цих стратегій у контек-
сті орієнтації на ризик може дати позитивні резуль-
тати, проте також встановлено, що жодна зі стратегій 
не може забезпечити мінімізацію всіх існуючих ризи-
ків, тому вибір конкретної стратегії суттєво залежить 
від умов зовнішнього середовища та поточного стану 
розвитку компанії.                    
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ства. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5855
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Концентроване
зростання 

Інтегроване
зростання

Диверсифіковане
зростання

Стратегія
диференціації

Стратегія
лідерства

Стратегія
мінімізації 

витрат 

Стратегія
розвитку

Стратегія Переваги Недоліки

У контексті орієнтації на ризик слід враховувати
можливості ринків для зростання. Стратегія дає
можливість швидко зосередитися на зростанні 
ринку та отримати позитивний результат

Якщо ринок для концентрації 
обрано неправильно, зусилля 
можуть бути витрачені даремно, 
а значні витрати на просування
на ринок не виправдані

Стратегія дозволяє об'єднати зусилля 
та отримати позитивний результат від розвитку
вже існуючих ринків 

Може дати повільні результати, 
а за значної конкуренції зусилля 
можуть бути не вартими 

Дозволяє чітко сфокусуватися на конкретній 
цільовій аудиторії, що дозволяє врахувати зміни
у смаках і побажаннях

Вимагає значних інвестицій в аналіз
ринків і різних цільових груп, тоді як
ринки можуть швидко змінюватися,
а цільові аудиторії можуть істотно
відрізнятися  

Одна з найбільш оптимальних і поширених, 
оскільки дозволяє зосередитися на первинному 
ринку з певною аудиторією, що дає можливість
сконцентрувати зусилля  

Це може розпорошити зусилля 
компанії та не привести 
до бажаного результату 

Дозволяє «збирати вершки» на ринку 
в результаті правильно підібраних тактичних 
заходів

Не завжди підходить 
для підприємств, де спостерігаються
кризові явища 

Стратегія позитивно впливає на фінансовий стан
підприємства, особливо якщо є фінансові 
проблеми, і приводить до збільшення 
фінансового результату  

Може призвести до порушення
якості продукції та втрати 
найвибагливіших клієнтів, 
а повернути довіру таких клієнтів 
буває досить складно

Стратегія дозволяє завойовувати нові ринки
та розвивати присутність на існуючих, 
що в довгостроковій перспективі зміцнює 
фінансовий стан  

Вимагає стартових витрат і може 
бути дорогою для невеликих 
компаній 

Рис. 2. Систематизація та порівняльна характеристика ризик-орієнтованих фінансових стратегій  
розвитку компаній

Джерело: авторська розробка.
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